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MOTION
Inrättande aven Social investeringsfond i Gislaveds kommun i syfte att
rörstärka och samordna pedagogiska, sociala och arbetsintegrerande insatser rör
de barn och ungdomar, som riskerar att bli exkluderade från ett fungerande
socialt liv.
Under de senaste 2-3 åren har man i allt flera kommuner beslutat att inrätta sociala
investeringsfonder för att mera långsiktigt kunna satsa på olika förebyggande och inkluderande
insatser, riktade mot främst barn och ungdomar. Genom att medel till sociala investeringar avsätts
från kommunens driftsbudget - som en gemensam, nämndsövergripande och långsiktig satsning skapas en möjlighet för riktade insatser mot de barn och unga som riskerar att exkluderas från
samhället p g a bristfälliga resultat i skolan, ej samordnade stödinsatser, "tappade år" med
arbetslöshet efter avslutad skolgång o s v .
För närvarande finns Sociala investeringsfonder i bruk i ett 20-tal kommuner i landet, bl.a. Karlstad,
Malmö, Umeå, Ale och Norrköping. Modellen med sociala investeringar bygger på
samhällsekonomiska beräkningar av hur mycket olika typer av "sociala misslyckanden" kostar
samhället. Ursprungligen har modellen utvecklats av nationalekonom Ingvar Nilsson, på uppdrag av
försäkringsbolaget Skandia.
I de kommuner där sociala investeringsfonder införts, har det ofta varit möjligt att nå samförstånd
över parti-och blockgränser. Det som förenar är en grundläggande förståelse för att förebyggande
arbete är sårbart när det är beroende av ettåriga budgetbeslut men att det ändå - om de rätta
förutsättningarna skapas - fInns reella möjligheter att minska samhällskostnadema för utslagning
med ett konsekvent, målinriktat och evidensbaserat pedagogiskt och socialt arbete.
Som ett exempel, vilket återges i fackförbundet Visions tidning Qrage nr. 5-12, kan nämnas
Norrköpings projekt "Alla barn i skolan", där specialpedagoger och socionomer arbetar i par för att
stödja elever med hög frånvaro.
Om en Social investeringsfond inrättas är det av stor vikt att fonden "skyddas" från felaktigt

nyttjande i akuta situationer genom ett tydligt regelverk. I de kommuner där fonder skapats har
man ofta också satt upp som ett kriterium, att de metoder som tillämpas vid olika förebyggande
insatser ska ha en hög grad av evidens och vara väl beprövade.
Vi har idag en situation i Gislaved, där det fInns en betydande grupp ungdomar som har stora
svårigheter att klara inträdeskraven till gymnasiet. Det fInns också en rorhållandevis hög
ungdomsarbetslöshet. Särskilt bekymmersam är situationen för ungdomar som har någon form av
psykisk funktionsnedsättning/neuropsykiatrisk problematik. De har ofta mycket svårt att få det
samlade stöd de behöver, ror att kunna ta ifatt det de förlorat under skoltiden och hitta sin egen väg
till ett fungerande liv i samhället. Om dessa ungdomar inte får rätt hjälp nu blir kostnaderna längre
fram höga ror samhället, vilket kan beräknas utifrån den samhällskostnadsmodell som bl.a. Ingvar
Nilsson (Se ovan) utarbetat.
Det fInns många alternativa användningsområden, som skulle vara lämpliga som sociala
investeringar. Vi har här bara gett ett exempel.
En social investeringsfond är naturligtvis bara ett komplement till de satsningar kommunen gör
inom ramen ror det ordinarie budgetarbetet. Det bör slutligen återigen betonas, att sociala
investeringar ska ses som alla nämnders angelägenhet, eftersom de negativa konsekvenserna av
socialt utanförskap drabbar kommunen som helhet.

Vänsterpartiet i Gislaved föreslår
Att förutsättningarna för inrättandet aven Social investeringsfond i Gislaveds kommun utreds av
kommunledningskontoret
Att erfarenheter inhämtas från kommuner där sociala investeringsfonder är i bruk
Att - om utfallet av utredningen blir positivt- medel avsätts och reglemente utarbetas, så att fonden
kan tas i bruk fr.o.m. 2014.
Gislaved 2012-10-25

Amir Horozic, ledamot av kommunfullmäktige
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Motion om inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds
kommun.
Motionen
Amir Horozic (V) har den 25 oktober 2012 lämnat en motion angående inrättande av en
social investeringsfond i Gislaveds kommun.
Motionärens yrkanden:


att förutsättningarna för inrättandet av en social investeringsfond i Gislaveds kommun
utreds av kommunledningskontoret,



att erfarenheter inhämtas från kommuner där sociala fonder är i bruk,



att – om utfallet av utredningen blir positivt – medel avsätts och reglemente
utarbetas så att fonden kan tas i bruk fr.o.m. 2014.

Motionären anger redan i rubriken i sin skrivelse syftet med motionen, nämligen att


förstärka och samordna pedagogiska, sociala och arbetsrelaterade insatser för de
barn och ungdomar, som riskerar att bli exkluderade från ett fungerande socialt liv.

I bakgrundsbeskrivningen till motionen redovisas att man i allt fler kommuner under de
senaste 2 – 3 åren (2010 – 2012) inrättat sociala investeringsfonder för att mera långsiktigt
kunna satsa på olika förebyggande och inkluderande insatser, riktade mot främst barn och
ungdomar. Sociala investeringsfonder fanns 2012 i bruk i ett 20-tal kommuner i landet.
Modellen med sociala investeringar bygger på samhällsekonomiska beräkningar av hur
mycket olika typer av ”sociala misslyckanden” kostar samhället. Ursprungligen har modellen
utvecklas av nationalekonom Ingvar Nilsson på uppdrag av försäkringsbolaget Skandia. Idén
bygger på att ryckiga ett-åriga budgetbeslut ska motverkas genom att skapa kontinuitet för
att minska samhällskostnader för utslagning med konsekvent, målinriktat och evidensbaserat
pedagogiskt och socialt arbete,
Motionären konstaterar vidare att situationen i Gislaved med betydande grupp av ungdomar
som har stora svårigheter att klara inträdeskraven till gymnasiet och en hållandevis hög
ungdomsarbetslöshet. Särskilt bekymmersam är situationen för ungdomar med psykisk
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funktionsnedsättning/neuropsykiatrisk problematik, och för vilka det ofta är mycket svårt att
få det samlade stöd de behöver. Risken med utebliven samlad hjälp på tidigt stadium leder
oftast till stora kostnader för samhället längre fram i tiden. Vidare konstateras av social
investeringsfond endast är ett komplement till de satsningar kommunen gör inom ramen för
ordinarie budgetarbete samt att sociala investeringar alltid måste ses som alla nämnders
angelägenhet.
Remiss för utredning och beredning
Kommunstyrelsen remitterade motionen den 11 december 2012. Den remitterades inte till
några nämnder i detta skede utan endast till kommunstyrelsekontoret för utredning och
vidare beredning. Skälet att den inte remitterades till nämnder var att yrkandena i motionen
avser utredning om en metod för långsiktigt förebyggande arbete, kopplad till mål- och
budgetprocessen.
Metod för utredning av motionen har därför varit kontakter med berörda förvaltningar,
studie av kommunens mål- och budgetprocess samt uppföljningar mål från denna.
Vidare har yttranden inhämtats från de mest berörda förvaltningarna, socialförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med
metodutveckling och samordning av sociala investeringar har gåtts igenom, vilket också
inkluderar sammanfattande studier av svenska kommuners arbete i frågan.
Ekonomchefen har i yttrande 28 november 2013 med utgångspunkt från ekonomisk
termologi avvisat begreppen fond resp. investeringar i detta sammanhang, eftersom det inte
finns möjligheter enligt Lagen om kommunal redovisning med tillhörande råd.
Ekonomichefen föreslår istället att ”sociala investeringar” hanteras i ordinarie budgetprocess
genom konkretiserade mål med redovisning av ekonomisk och kvalitativ lönsamhet samt
vilka nämnder som berörs.
SKL rekommenderar ett arbetssätt i motionens anda och som bygger på medvetenheten att
det lönar sig att mänskligt och ekonomiskt att ge rätt stöd i rätt tid. Vid tiden för när
motionen lämnades använde man också begreppet ”sociala investeringsfonder”. 2014 gjorde
SKL en enkät till kommuner som arbetat med sociala investeringar/ social investeringsfonder,
vilken sammanfattats i en rapport Sociala investeringar i Sveriges kommuner och
Landsting/regioner – resultat från en enkätstudie .
Läs på länken http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-217-1.pdf .
Denna rapport uppfyller i allt väsentligt motionens yrkande om att erfarenheter ska inhämtas
från andra kommuner.
I den sammanfattande diskussionen i rapporten kan bl a noteras att konceptet sociala
investeringar blivit ett accepterat begrepp i hälften av Sveriges kommuner och landsting,
oavsett vilken politisk majoritet som styr. De främsta motiven att arbeta på detta sätt är
möjligheten att samverka på flera nivåer och med flera aktörer i hela samhället för
målgrupper med komplexa samhällsproblem liksom de ekonomiska. I det senare fallet finns
en indikation att man ser utöver sina egna minskade kostnader även möjligheten till
minskade samhällsekonomiska kostnader. De prioriterade motiven som redovisas är att
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minska arbetslöshet, utanförskap, minska kostnader för försörjningsstöd och öka antalet
elever som lämnar skolan med godkända betyg. Dessa motiv anses inom folkvetenskapen
vara sociala bestämningsfaktorer för hälsa, dvs. sambandet med begreppet social hållbarhet
är tydlig.
SKL avstår numera från att använda begreppet ”social investeringsfond” på sin webbplats
men använder även fortsättningsvis begreppet ”sociala investeringar”, nu kopplat till
begreppet ”tidiga insatser”. SKL har utarbetat en kalkylmodell (Mosaik), vilken ska underlätta
beslut om tidiga insatser för barn och unga, eftersom det, trots insikten om värdet av tidiga
insatser, kan vara svårt att synliggöra i det kommunala budget- och planeringsarbetet.
I Gislaveds kommun har kommunfullmäktige sedan 2012 inom ramen för mål- och
budgetprocessen beslutat om ett antal konkretiserade mål, med inriktning på syftet med
motionen (”förstärka och samordna pedagogiska, sociala och arbetsintegrerande insatser för
de barn och ungdomar som riskerar att bli exkluderade från ett fungerande socialt liv”; citat
motionens rubrik), har lyfts upp i de konkretiserade målen.
Ur redovisningen - från specifikt från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden - vid
måluppföljningen avseende år 2015 av det konkretiserade målet ”Prioritera förebyggande
verksamhet för barn och unga” finns en rad exempel på långsiktigt förebyggande arbete i
samarbete såväl mellan förvaltningar som utomstående aktörer för barn och unga med olika
former av utsatthet. Även kultur- och fritidnämnden poängterar vid samma uppföljning att
huvuddelen av deras arbete innefattar aktiviteter till stöd i generella men också i specifika
former och med inriktning mot särskilda målgrupper.
I Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2017 – 2021 återfinns inför
2017 under Barns lärande mål nr 2 följande lydelse: Prioritera förebyggande och främjande
verksamhet för barn och ungdomar. Målet är riktat till alla nämnder.
I syfte att ge en mer aktuell beskrivning av förvaltningarnas förebyggande arbete enligt
motionens syfte har socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i juli 2016
gjort följande sammanfattande beskrivning:
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen delar motionsskrivarens syn
på vikten av förebyggande arbete. Förvaltningarna anser dock att detta bör ligga inom de
ordinarie budgetramarna och arbetet.
Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar idag på ett flertal olika
sätt gällande förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet inkluderar bland annat att
samordna pedagogiska, sociala och arbetsinriktade insatser för barn och unga som
riskerar att hamna i olika former av utanförskap eller ohälsa. En viktig förutsättning för
ett fungerande och effektivt förebyggande arbete är att stärka skyddsnäten för barn och
unga och se till så att de inte faller mellan stolarna. För detta krävs att kommunen
samarbetar med såväl kringliggande kommuner och andra instanser som regionen
och statliga myndigheter. Det förebyggande arbetet och samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen sker på flera nivåer och såväl
individinriktat som generellt. Nedan följer exempel på detta.
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Samverkan med statliga myndigheter
Gislaveds kommun har handlingsplaner och samarbetsavtal med bland annat Polisen,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Tillsammans med Arbetsförmedlingen ingår
kommunen i lokal överenskommelse (LÖK), ett samarbete för att bland annat minska
ungdomsarbetslösheten samt för att främja integrationen.
Regionala samverkan gällande barn och unga
Det finns en länsövergripande handlingsplan för samverkan mellan kommunen och
region Jönköpings län. Handlingsplanen berör bland annat samverkan inom områden
gällande barn och ungas psykiska hälsa, skolnärvaro och ensamkommande barn. Det sker
även samverkan i individärenden och gällande barn och unga med neuropsykiatriska
diagnoser sker ofta ett nära samarbete mellan skolan, socialtjänsten (barn-och familj och
LSS), barn och ungdomspsykiatrin och barnhabiliteringen.
Det har utvecklats ett flertal gemensamma verksamheter mellan kommunen och
regionens hälso- och sjukvård så som familjecentraler, barn och ungdomshälsa och
ungdomsmottagning. Det sker även olika gemensamma utbildningssatsningar.
Kommunen och regionen har bland annat gjort gemensamma satsningar gällande
samordnad individuell plan (SIP). SIP underlättar för den enskilde att hålla reda på vilka
kontakter som denne har och veta vem som gör vad. Det tydliggör även ansvarsfördelningen och underlättar samverkan mellan hälso- och sjukvården, skolan och
socialtjänsten.
GGVV
Representanter från barn- och utbildningsförvaltningarna och socialförvaltningarna i
kommunerna i GGVV träffas regelbundet för att bland annat ge stöd till varandra, utbyta
erfarenheter och anordna genmensamma utbildningssatsningar.
Gislaveds kommun
Inom kommunen sker ett kontinuerligt samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i frågor gällande barn och ungas förutsättningar och
mående. Förebyggande arbete för barn och unga är en väsentlig del av det ordinarie
arbetet för båda förvaltningarna. Skolan och socialtjänsten har ett etablerat samarbete
både på generell och på individnivå och har inom olika områden arbetat fram
gemensamma rutiner och handlingsplaner, bland annat gällande skolfrånvaro.
Förvaltningarna erbjuder även föräldrarutbildningar och gruppverksamheter så som
copeutbildning, mammagrupp ”matlagningsgrupp” och gruppverksamhet för barn och för
ungdomar.
Insatser och samverkan gällande barn och unga är även en prioriterad fråga i
kommunens hela verksamhet. Barnperspektivet lyfts fram i kommunens målarbete där
ett av målområdena (prioriterade områdena) är Barns lärande. Utifrån målområdet och
tillhörande konkretiserade mål (inriktning) har socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bland annat beslutat om ett gemensamt mål – ”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 möjlighet att nå de nationella målen i
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skolan.” Styrmått för detta mål är att samverkansmöten hålls mellan skolan och
socialtjänsten. Skolan och socialtjänsten har under flertalet år haft regelbundna
samverkansmöten.
Integration är ett annat område där både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen jobbar förebyggande. Gällande integrationsarbetet strävar förvaltningarna
efter ett tydligt samarbete och långsiktigt arbete. Det är förvaltningarnas uppfattning att
hanteringen av de statliga medel som kommunerna har fått har hanterats på ett bra och
smidigt sätt i kommunen där mycket av pengarna har kunnat gå direkt till förvaltningen,
vilket har sparat på administrativ handläggning.
Både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ser vikten av ett
långsiktigt arbete och planering. Genom att investera i förebyggande arbete kan vi på sikt
minska utgifterna. Exempel på projekt som bedrivs och har bedrivits är barn- och
utbildningsförvaltningens projekt Alternativ skolmiljö (ASM) och socialförvaltningens
projekt Navigatorcentrum och Kommunalt ungdomslyft (KUL). Dessa började som
projekt och har sedan blivit permanenta delar av Socialförvaltningens verksamheter.
Gällande det förebyggande arbetet är det nödvändigt att alltid har ett långsiktigt
perspektiv eftersom det främst är på lång sikt som resultaten blir synliga.
För att utveckla det förebyggande arbetet påbörjade socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen under hösten 2015 en omvärldsbevakning och kartläggning av
vilka samverkansarenor förvaltningarna har med varandra och hur man samarbetar
gällande den enskilde. Syftet med detta är att utveckla samarbetet och det förebyggande
arbetet för att tidigt upptäcka och åtgärda barns risker och olika sorters av utanförskap.
Förvaltningarna ser inte att en social investeringsfond skulle öka satsningen på det
förebyggande arbetet utan anser att kunskapen och insikten om vikten av förebyggande
arbete redan finns inom förvaltningarna och att detta redan i dagsläget är ett prioriterat
område. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltingen arbetar idag på
flertalet sätt, nivåer och med flertalet instanser. Det förebyggande arbetet ses som en
viktigt och nödvändig del av arbetet. Förvaltningarnas befintliga förebyggande arbete är
dock på intet sätt komplett och det sker konstant förändring av förutsättningar och
utveckling av kunskap. Det är därför nödvändigt att förvaltningarna fortsatt kan utveckla
och ges resurser till att satsa på förebyggande arbete.
Sammanfattande slutsatser
Denna motions syfte, liksom tidigare besvarad motion om barnfattigdom, ryms inom
begreppet social hållbarhet och de nuvarande och kommande aktiviteterna inom detta
område.
Kommunens arbete över tid har präglats av samordning över gränserna. Att inrätta en
”fond” under kommunstyrelsen och där projektmedel ska sökas kan leda till administrativt
merarbete, vilket framgår av tidigare ekonomichefs syn på frågan.
Insikten om att satsa förebyggande i sig är en ”investering” för framtiden finns i
organisationen.
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Ett sådant tidigt är exempel är inrättandet av KUL (Kommunalt UngdomsLyft) och andra åtgärder
inom arbetsmarknadsverksamheten. Man räknade med att kvalificering till arbetslöshetskassa kunde
sänka ekonomiskt bistånd, vilket också beaktades vid finansieringen i budgetsammanhang.

Motionens ambition att inrätta sociala investeringsfonder föreslås avslagen med hänvisning till
den gjorda beredningen av ärendet och som innefattar hänvisning till SKL:s kartläggning av
kommunernas arbete i fråga om sociala investeringar samt genom analys av kommunens
arbetssätt av samordnande förebyggande arbete för utsatta målgrupper.
Syftet med motionen att skapa en metod för ökad social hållbart för utsatta grupper kan
därför anses uppfyllt genom redovisning av det arbetssätt och de metoder som kommunen
tillämpar med prioriterade mål för flera nämnder inom området social hållbarhet, genom
nämndernas uppdrag och egna verksamhetsmål, helhetssyn och samarbete över
nämndgränser, samarbete inom regionen och med grannkommuner samt genom att
ekonomiska resurser kontinuerligt ställs till nämndernas förfogande.
Gislaveds kommuns nya styrmodell, gällande fr.o.m. 1 januari 2017, och hur
kommundirektören och kommundirektörens ledningsgrupp arbetar med att utifrån
fullmäktiges vision, mål, inriktningar och uppdrag etc. definiera, priorietera och sortera
viktiga utvecklingsfrågor, bl.a. frågor kring social hållbarhet förstärker ovanstående. Till detta
kommer också inrättandet av Rådet för social hållbarhet. Rådet ska ha ett
informationsutbyte inom områdena; folkhälsa, integration, trygghet och brottsförebyggande
samt inom mänskliga rättigheter. I rådet ska frågor behandlas som rör samarbete som leder
till att aktörer tillsammans enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar som är
avgörande för en social hållbar utveckling i Gislaveds kommun. Rådet tillsätter
fokusgrupper/arbetsgrupper som tar fram underlag inför rådets prioriteringar. Rådet är ett
samverkansorgan till kommunstyrelsen och består av företrädare från kommunstyrelsen och
dess förvaltning, Gislaved Näringsliv AB, AB Gislavedshus, studieförbunden,
polismyndigheten, kriminalvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunens
vårdcentraler, länsstyrelsen, regionen, smålandsidrotten och barnhälsovården.
Ett införande av den specifika metod som motionären föreslår skulle därför inte i nuläget
tillföra ett mervärde till de metoder för det förebyggande arbetet som kommunen som
helhet och dess förvaltningar numera arbetar efter.
Det är dock viktigt att mål och arbetssätt inom de verksamhetsområden och de målgrupper,
som motionen särskilt uppmärksammar, följs upp av kommunstyrelsen inom ramen för sitt
övergripande ansvar för social hållbarhet.
Förvaltningsledningarna har dessutom i sina uppdrag ett kontinuerligt ansvar att ha
helhetsperspektiv för invånarnas behov, och för vilka nämnds- och förvaltningsorganisationen inte är begränsande.
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Förslag till svar på motionen
Mot bakgrund av vad som redovisas i denna PM föreslås kommunfullmäktige besluta
att konstatera att motionens båda första yrkande är bifallna och besvarade med hänvisning
till den genomförda beredningen av motionen, som också innebär att den begärda
utredningen är genomförd,
att avslå motionens tredje yrkande till följd av slutsatsen att det socialt förebyggande arbetet
i Gislaveds kommun avseende samordning av pedagogiska, sociala och arbetsintegrerade
insatser har inriktningen och i allt väsentligt fungerar på ett sådant sätt att det uppfyller de
krav på sådan långsiktighet som inrättandet av sociala investeringsfonder skulle avses leda till,
samt
att konstatera att genom inrättandet av rådet för social hållbarhet och nytt arbetssätt kring
styrmodellen kommer en löpande uppföljning inom området att ske liksom samordning med
långsiktighet i åtgärder för de målgrupper som motionen särskilt uppmärksammar att
beaktas.

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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2017-05-03
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Dnr: KS.2012.226
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1(2)
101

Svar på motion om inrättande av en social investeringsfond i
Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Amir Horozic (V) har den 25 oktober 2012 lämnat en motion angående
inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds kommun.
Motionärens yrkanden är
·

att förutsättningarna för inrättandet av en social investeringsfond i
Gislaveds kommun utreds av kommunledningskontoret,

·

att erfarenheter inhämtas från kommuner där sociala fonder är i bruk,

·

att – om utfallet av utredningen blir positivt – medel avsätts och
reglemente utarbetas så att fonden kan tas i bruk fr.o.m. 2014.

Motionären anger i rubriken i sin skrivelse syftet med motionen, nämligen att
förstärka och samordna pedagogiska, sociala och arbetsrelaterade insatser för
de barn och ungdomar, som riskerar att bli exkluderade från ett fungerande
socialt liv.
Kommunstyrelsen har den 11 december 2012 remitterat motionen till
kommunstyrelsekontoret för beredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett och berett motionen i samarbete med
kommunens förvaltningar, vilket redovisas i upprättad PM, daterad den 12
februari 2017. Avseende första yrkandet i motionen har dåvarande
ekonomichef, november2013, föreslagit att "sociala investeringar" hanteras i
ordinarie budgetprocess genom konkretiserade mål med redovisning av
ekonomisk och kvalitativ lönsamhet samt vilka nämnder som berörs. Detta
med hänvisning till Lagen om kommunal redovisning med tillhörande råd. När
det gäller andra yrkandet hänvisas till den enkätundersökning som Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) gjorde 2014 som sammanfattats i rapporten
Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting/regioner - resultat från
en enkätstudie. Denna rapport uppfyller i allt väsentligt motionens yrkande om
att erfarenheter ska inhämtas från andra kommuner. I och med ovanstående
kan första och andra yrkandet anses som bifallna och besvarade.
Avseende tredje yrkandet föreslås i PM att yrkandet avslås till följd av
slutsatsen att det sociala förebyggande arbetet i Gislaveds kommun avseende
samordning av pedagogiska, sociala och arbetsintegrerade insatser har
inriktningen och i allt väsentligt fungerar på ett sådant sätt att det uppfyller de
krav på sådan långsiktighet som inrättandet av social investeringsfonder skulle
avses leda till.
Det kan också konstateras att genom inrättandet av rådet för social hållbarhet
och nytt arbetssätt kring Gislaveds kommuns styrmodell, kommer en löpande
uppföljning inom området att ske liksom samordning med långsiktighet i
åtgärder för de målgrupper som motionen särskilt uppmärksammar att
beaktas.
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Ks § 118 (forts.)
Beslutsunderlag
Motion om inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds kommun i syfte
att förstärka och samordna pedagogiska, sociala och arbetsintegrerade insatser
för de barn och ungdomar, som riskerar att bli exkluderade från ett
fungerande socialt liv, daterad den 25 oktober 2012
Kommunfullmäktige den 22 november 2012, § 175
Kommunstyrelsen den 11 december 2012, § 472
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om inrättande av social
investeringsfond i Gislaveds kommun, daterad den 12 februari 2017
Kommunstyrelsen den 19 april 2017, § 91
Yrkande
Inga-Maj Eleholt (C): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

konstatera att motionens båda första yrkanden är besvarade med
hänvisning till den genomförda beredningen av motionen, som också
innebär att den begärda utredningen är genomförd,

att

avslå motionens tredje yrkande till följd av slutsatsen att det socialt
förebyggande arbetet i Gislaveds kommun avseende samordning av
pedagogiska, sociala och arbetsintegrerade insatser har inriktningen och i
allt väsentligt fungerar på ett sådant sätt att det uppfyller de krav på
sådan långsiktighet som inrättandet av sociala investeringsfonder skulle
avses leda till, samt

att

konstatera att genom inrättandet av rådet för social hållbarhet och nytt
arbetssätt kring styrmodellen kommer en löpande uppföljning inom
området att ske liksom samordning med långsiktighet i åtgärder för de
målgrupper som motionen särskilt uppmärksammar att beaktas.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Fråga
Till styrelseordförande för AB Gislavedshus Inga - Lill Svanberg (s) .

Det snabba och omedelbara avskedandet av förre VD:n Stanley Guldmyr har väckt debatt bland
allmänhet och i medierna. Orsaken och formerna kan diskuteras. En diskussion som även
koncernledningen i kommunen bör ta till sig för att komma fram till principer och gemensamma
handläggningsrutiner kring avskedanden.
Men i samband med partiernas gemensamma gruppmöte den 3 april deklarerade Ni att Guldmyr
inte har avskedats på grund av några oegentligheter från dennes sida eller att nämnda person
skulle ha motarbetat AB Gislavedshus.
Gemensamma gruppmöten för partier är dock en icke- offentlig sammankomst, som exempelvis
mötet den 3 apri l.
Är ni beredd att upprepa det ni sade på det interna gemensamma gruppmötet på fullmäktiges
offentliga möte om att avskedandet av förra VD:n , som ovan nämnts, inte berodde på några
oegentligheter från dennes sida eller att nämnda VD skulle ha motarbetat AB Gislavedshus?

GiSla~~
Erik Anderson,
gruppledare (k)
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Dnr: KS.2017.44

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen
Isabergstoppen
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Isabergstoppen har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för
2016. Årets resultat är 4 071 tkr. Den balanserade vinsten uppgår därefter till
37 756 030 kronor.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte
handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Vd och ordföranden i stiftelsen Isabergstoppen redogör för ärendet.
Kommunstyrelsen uppvaktar med en blomma för verksamhetens utmärkelse
"Årets turismpris 2016" i Jönköpings län.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Isabergstoppens årsredovisning och revisionsberättelse 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2017
Kommunstyrelsen den 19 april 2017, § 95
Yrkande
Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Anton
Sjödell (M), Håkan Josefsson (C) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2016 för
Stiftelsen Isabergstoppen, samt

att

bevilja verkställande direktör och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Jäv
Niclas Palmgren (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Isabergstoppen avger härmed följande
årsredovisning.

Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Sida
2
3
4
6
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Förvaltningsberättelse

Stiftare
Stiftare är Södra Mo, Anderstorp, Villstad, Burseryd och Reftele förutvarande kommuner samt Gnosjö
kommun, Gislaved kommun och Föreningen för skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige
(Friluftsfrämjandet).
Information om verksamheten
Stiftelsens fritidsanläggning består av fritidsby, camping, alpin skidanläggning, och naturreservat för det
rörliga friluftslivet samt utarrenderad konferensanläggning, skidshop och restaurang.
Beträffande verksamheten i övrigt och väsentliga händelser under räkenskapsåret hänvisas till särskild
verksamhetsberättelse.
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2016
47 963
4 071
72 521
54

2015
38 830
-958
68 139
52

2014
31 088
-3 659
70 733
51

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

33 684 728
4 071 302
37 756 030

37 756 030

2013
41 297
2 242
70 156
57
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Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1
2

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

47 962 578
451 070
48 413 648

38 829 773
77 301
38 907 074

-1 706 446
-13 200 366
-5 241 302
-16 939 283
-6 827 737
-133 093
-44 048 227
4 365 421

-1 623 447
-12 485 353
-4 607 448
-13 927 528
-6 788 629
-97 327
-39 529 732
-622 658

Resultat efter finansiella poster

35 592
-329 711
-294 119
4 071 302

45 593
-381 130
-335 537
-958 195

Resultat före skatt

4 071 302

-958 195

Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
4 071 302

0
-958 195

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

3
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Not

2016-12-31

2015-12-31

32 767
32 767

60 853
60 853

44 255 140
14 420 636
2 220 431
60 896 207

45 499 920
16 495 968
563 142
62 559 030

14 200
290 423
304 623

200 750
0
200 750

61 233 597

62 820 633

254 594
254 594

178 827
178 827

2 025 192
383 573
1 083 030
3 491 795

282 710
325 581
1 179 829
1 788 120

7 541 346
11 287 735

3 351 582
5 318 529

72 521 332

68 139 162

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter

4

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, snösystem, liftar och installationer
Pågående nyanläggningar

5
6, 7
8

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

9
10

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

11

12
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Not

2016-12-31

2015-12-31

1 422 682

1 422 682

33 684 728
4 071 302
37 756 030
39 178 712

34 642 923
-958 195
33 684 728
35 107 410

22 600 000
22 600 000

24 000 000
24 000 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 400 000
3 012 326
14 301
946 887
5 369 106
10 742 620

1 400 000
2 226 427
16 381
454 194
4 934 750
9 031 752

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

72 521 332

68 139 162

17 000 000
17 000 000

17 000 000
17 000 000

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fonder

13, 14, 15,
16

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

17

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar

Ansvarsförbindelser
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster
på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad stiftelsen fått eller kommer att få. Det innebär att stiftelsen
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om stiftelsen får ersättning i likvida medel direkt
vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Anläggningstillgångar
Immateriella- och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Hyresrätter och liknande rättigheter
Byggnader och markanläggning
Skidanliftar
Datorer
Övriga inventarier

20%
2-5%
7%
20-33%
10-20%

Leasing
Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal
redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen
linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell
inkurans i varulagret har beaktats.
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Skatter
Stiftelsen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2001:1 Inkomstskatter. Årets totala skatt för
stiftelsen utgörs av aktuell skatt och justeringar avseende tidigare års aktuella skatter. Aktuell skatt är den
skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Noter
Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Uthyrning lokaler
Uthyrning stugor
Uthyrning båtar, kanoter och cyklar
Uthyrning camping
Skidintäkter
Försäljning artiklar, souvenirer, butik
Försäljning restaurang
Försäljning aktiviteter
Övrigt

2016

2015

3 868 183
16 101 717
1 270 451
1 694 561
14 888 725
869 038
3 414 030
4 078 953
1 776 920
47 962 578

3 233 374
13 674 024
1 054 870
1 556 877
12 142 929
781 213
2 853 225
2 432 728
1 100 533
38 829 773

2016

2015

420 034
31 036
451 070

0
77 301
77 301

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Försäkringsersättning
Valutakursdifferenser
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Not 3 Anställda och personalkostnader
2016

2015

19
18
37

19
15
34

12 207 958
4 269 653
(525 162

10 283 554
3 391 690
471 033)

16 477 611

13 675 244

25 %
75 %
57 %
43 %

25 %
75 %
57 %
43 %

Not 4 Hyresrätter och liknande rättigheter
Posten består i ett ytvattentillstånd utfärdat av mark- och miljödomstolen.
2016-12-31

2015-12-31

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

140 431
140 431

140 431
140 431

-79 578
-28 086
-107 664

-51 491
-28 087
-79 578

32 767

60 853
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Not 5 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Tidigare anskaffningar mot ersättningsfond
Tidigare anskaffningar mot bidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2016-12-31

2015-12-31

74 573 210
795 403
0
-4 199 140
-3 193 042
67 976 431

72 383 782
1 957 513
232 929
-4 199 140
-3 193 042
67 182 042

-21 681 108
-2 040 183
-23 721 291

-19 738 724
-1 942 398
-21 681 122

44 255 140

45 500 920

2016-12-31

2015-12-31

88 062 703
2 651 915
-161 000
-625 994
89 927 624

85 461 779
2 557 506
129 363
-161 000
-85 945
87 901 703

-71 405 735
470 501
-4 571 754
-75 506 988

-66 835 392
60 087
-4 630 430
-71 405 735

14 420 636

16 495 968

Not 6 Inventarier, snösystem, liftar och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Tidigare anskaffningar mot ersättningsfond och bidrag *
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

* Tidigare anskaffningar mot ersättningsfond uppgår till 150 000 kr (150 000 kr) och
11 000 kr (11 000 kr) avser bidrag.
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Not 7 Leasingavtal
Under året har företagets leasingkostnader uppgått till 894 142 kr.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2016-12-31

2015-12-31

940 917
836 186
43 108
1 820 211

915 186
1 514 342
0
2 429 528

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

563 142
1 845 003
0
-187 714
2 220 431

2015-12-31
1 155 538
0
-362 292
-230 104
563 142

I posten ingår projekteringskostnader för Ski-Dome projektet med 293 909 (440 863) kr.

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2016-12-31

2015-12-31

200 750
0
-186 550
14 200

14 200
186 550
0
200 750

14 200

200 750
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Not 10 Andra långfristiga fordringar
Fordran avser förlagsinsats, Scandinavian Quality Camping / Swecamp, campingförening.
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
103 873
186 550
290 423

0
0
0
0

Utgående redovisat värde

290 423

0

2016-12-31

2015-12-31

373 961
9 612
383 573

316 941
8 640
325 581

2016-12-31

2015-12-31

6 000 000
0

6 000 000
0

Not 11 Övriga fordringar

Fordran mervärdeskatt
Övriga fordringar

Not 12 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

Not 13 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Överföring av f g års
resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Fonder
fond
1 422 682

1 422 682

Balanserat
resultat
34 642 923

Årets
resultat
-958 195

-958 195

958 195
4 071 302
4 071 302

33 684 728
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Not 14 Naturreservatfond

Förutvarande Södra Mo kommun

2016-12-31

2015-12-31

382 682
382 682

382 682
382 682

2016-12-31

2015-12-31

270 000
100 000
50 000
30 000
20 000
20 000
50 000
540 000

270 000
100 000
50 000
30 000
20 000
20 000
50 000
540 000

2016-12-31

2015-12-31

200 000
200 000
100 000
500 000

200 000
200 000
100 000
500 000

2016-12-31

2015-12-31

22 600 000
22 600 000

24 000 000
24 000 000

0
0

0
0

Not 15 Grundfond

Förutvarande Södra Mo kommun
Gislaved Kommun
Förutvarande Anderstorp kommun
Förutvarande Villstad kommun
Förutvarande Burseryd kommun
Förutvarande Reftele kommun
Gnosjö kommun

Not 16 Vattenfallsfond

Gnosjö kommun
Gislaved kommun
Stiftelsen Isabergstoppen

Not 17 Långfristiga skulder

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Krediterna löper med fast ränta och ovanstående förfallotidpunkter avser när krediterna förfaller för
omförhandling av bindningstid och ränta.

Stiftelsen Isabergstoppen
Org.nr 828500-3003
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Vår revisionsberättelse har lämnats

Håkan Sundberg
Auktoriserad revisor

Klas Qvarnström
Revisor

Björn Martinsson
Revisor

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Isabergstoppen, org.nr. 828500-3003

Rapport om andra krav enliqt laqar och andra
författningar

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Isabergstoppen för år 2016.
Styrelsens och verltställande direktörens ansvar för
årsredovisninqen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direldören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta
att han eller hon utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av Stiftelsen Isabergstoppen för år 2016.
Styrelsens och verkställande direlrtörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt stiftelseiagen och
stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot eller
verkställande direktör handlat i strid med stiftelseiagen eller
stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god
redovisningssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det
finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
stiftelseiagen eller stiftelseförordnandet.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredoVi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna risllbedömning bealltar
Uttalande
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
Styrelseledamöterna eller verllställande direktören har inte
handlat i strid med stiftelse lagen eller stiftelseförordnandet.
för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
Hestra den 7 mars 2017
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
,.
stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar oc!\så en
...: 1f/'l~. ~
utvärdering
av
ändamålsenligheten
i
de
P~Ml
1!~~~
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten I
r1
/...---styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar I·
Håkan SiJndberg
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
Afktoriserad revisor
~ -\.
presentationen i årsredovisningen.

.

Vi a~ser at! de r~vlsionsbevis vi ..har.inhämtat är tillräckli 9
och andamalsenhga som grund for vara uttalanden.

;;--tOt/VV"l:7'"C7/l7TL->---

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en I alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat rör året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

/Björn Martinsson

I
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Utsedd av Gislaveds Kommun

~.~
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Klas varnström
Utsedd av Friluftsfrämjandets
Region Öst
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Stiftelsen Isabergstoppen
Org.nr 828500-3003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016·01·01 ·2016·12·31
Styrelsen och verk ställande direktören tör Stiftelsen Isabergstoppen avger härmed följande
årsredovisning.

In nehåll
Förva~ningsberättelse

Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Sida
2
3
4
6
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Stiftelsen I sa bergstoppen
Org .nr 828500-3003

Förvaltningsberättelse

Stiftare
Stiftare är Södra Mo, Anderstorp, Villstad, Burseryd och Reftele förutvarande kommuner samt Gnosjö
kommun, Gislaved kommun och Föreningen för skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige
(Friluftsfrämjandet).
Information om verksamh eten
Stiftelsens fritidsanläggning består av fritidsby, camping , alpin skidan läggning, och naturreservat för det
rörliga friluftslivet samt utarrenderad konferensanläggning , skidshop och restaurang.
Beträffande verksamheten i övrigt och väsentliga händelser under räkenskapsåret hänvisas till särskild
verksamhetsberättelse.
Flerårsövers ikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2016
47963
4071
72521
54

2015
38830
-958
68139
52

2014
31088
-3659
70733
51

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till fö rfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

33684728
4071 302
37756030

disponeras så att
i ny räkning överföres

Fl
l

37756030

r

"

/4

"

iL

2013
41297
2242
701 56
57

Stiftelsen Isabergstoppen
Org.nr 828500-3003
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Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1
2

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

47962578
451070
48413648

38829773
77 301
38907074

-1706446
-13200366
-5241 302
-16939283
-6827737
-133093
-44 048 227
4365421

-1 623447
-12485353
-4607448
-13927528
-B 788 629
-97327
-39529732
-622658

Resultat efter finansiella poster

35592
-329711
-294119
4071302

45593
-381 130
-335537
-958195

Resultat före skatt

4071302

-958195

Skatt eå årets resultat
Arets resultat

O
4071302

O
-958195

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultateoster

-( c/ -

rl

3

,
~
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Stiftelsen Isa bergstoppen
Org.nr 828500-3003

Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

32767
32767

60853
60853

44255140
14420636
2220431
60896207

45499920
16495968
563142
62559030

TILLGANGAR
Anläggningstillg/mgar
Immateriella anläggningstillgångar
H~resrätter och liknande rättigheter

4

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Inventarier, snösystem, liftar och installationer
Pågående n~anläggningar

5
6, 7
8

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

9
10

14200
290423
304623

200 750
O
200750

61233597

62820633

254594
254 594

178827
178827

2025192
383573
1 083030
3491795

282710
325581
1 179829
1 788120

Summa omsättningstillgångar

7541346
11287735

3351 582
5318529

SUMMA TILLGANGAR

72521332

68139162

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och uQQluQna intäkter

Kassa och bank

-l

'?,f ,
jjj-- \'\.

11

12
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Stiftelsen Isabergstoppen
Org.nr 828500-3003

Balansräkning

2016-12·31

2015·12·31

1 422682

1422682

33 684728
4071302
37756 030
39178712

34642923
-958195
33684 728
35107410

22600000
22600000

24000000
24000000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
U~~lu~na kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1400000
3012326
14301
946887
5369106
10742620

1400000
2226427
16381
454194
4934750
9031752

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

72521332

68139162

17000000
17 000 000

17000000
17 000 000

Inga

Inga

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fonder

13, 14, 15,
16

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

17

. POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter

För egna skulder och aVSättningar
Fastighetsinteckningar

Ansvarsförbindelser
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Stiftelsen Isabergstoppen
Org.nr 828500-3003

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
A rs redovisn ingen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reg lerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster
på f inansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad stiftelsen fått eller kommer att få. Det innebär att stiftelsen
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om stiftelsen får ersättning i likvida medel direkt
vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Anläggningstillgångar
Immateriella- och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Hyresrätter och liknande rättighete r
Byggnader och markanläggning
Skidanliftar
Datorer
Övriga inventarier

20%
2-5%
7%
20-33%
10-20%

Leasing
Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal
redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen
linjärt över leasingperioden .
Varulager
Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade
försä ljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell
inkurans i varulagret har beaktats.

f

(
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Stiftelsen Isa bergstoppen
Org.nr 828500-3003

Skatter
Stiftelsen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2001 :1 Inkomstskatter. Arets totala skatt för
stiftelsen utgörs av aktuell skatt och justeringar avseende tidigare års aktuella skatter. Aktuell skatt är den
skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden .
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet ('lo)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning .

Noter
Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Uthyrning lokaler
Uthyrning stugor
Uthyrning båtar, kanoter och cyklar
Uthyrning camping
Skidintäkter
Försä ljning artiklar, souvenirer, butik
Försäljning restaurang
Försäljning aktiviteter
Övrigt

2016

2015

3868183
16101717
1 270451
1 694561
14888725
869038
3414030
4078953
1776920

3233374
13674024
1 054870
1556877
12142929
781 213
2853225
2432728
1 100533

47962578

38829773

2016

2015

420034
31036

o
77 301

451070

77 301

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Försäkringsersättning
Valutakursdifferenser

Al,
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Stiftelsen Isabergstoppen
Org .nr 828500-3003

Not 3 Anställda och personalkostnader
2016

2015

19
18
37

19
15
34

12207958
4269653
(525 162

10283554
3391690
471 033)

16477611

13675244

25%
75%
57%
43%

25%
75 %
57 %
43%

Not 4 Hyresrätter och liknande rättigheter
Posten består i ett ytvattentillstånd utfärdat av mark- och miljödomstolen.
2016-12-31

2015-12-31

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav ~ensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördel ning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

,,4

.-r'--f--r
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I
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f

_
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140431
140 431

140431
140431

-79578
-28086
-107664

-51 491
-28087
-79578

32767

60853
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Stiftelsen Isabergstoppen
Org.nr 828500-3003

Not 5 Byggnader och mark
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Om klassificeringar
Tidigare anskaffningar mot ersättningsfond
Tidigare anskaffningar mot bidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

74573210
795403
O
-4199140

72383782
1957513
232929

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-21681108

Utgående redovisat värde

-3 193042
67976431

-4199140
-31 93042
67182042

-2040183
-23721 291

-19738724
-1 942398
-21 681 122

44 255 140

45500920

2016-12-31

2015-12-31

88062703
2651915

85461779
2557506
129363

-161000
-625994
89927624

-161 000
-85945
87901703

-71 405735

-66835392

470501

60087
-4630430

Not 6 Inventarier, snösystem, liftar och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Tidigare anskaffningar mot ersättningsfond och bidrag '
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-4571754
-75506988

-71405735

14420636

16495968

• Tidigare anskaffningar mot ersättningsfond uppgår till 150000 kr (150 000 kr) och
11 000 kr (11 000 kr) avser bidrag.

/

10(14)

Stiftelsen Isabergstoppen
Org.nr 828500-3003

Not 7 Leasingavtal
Under året har företagets leasingkostnader uppgått till 894 142 kr.

Framtida leasingavgifter, för icke uPPsägn ingsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2016-12-31
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2015-12-31

940917
836186
43108
1820211

915186
1 514342
O
2429528

Not 8 Pågående nyanläggningar och fönskott avseende materiella anläggningar
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Arets investeringar
Omklassificeringar
Arets avskrivningar

2015-12-31
1155538
O
-362292
-230 104
563142

563142
1845003

O
-1 87714
2220431

I posten ingår projekteringskostnader för Ski-Dome projektet med 293 909 (440 863) kr.

Not 9 Andra långfristiga värdepappensinnehav

2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

f

l .
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2015-12-31

200750
O
-186550
14200

14200
186550
O
200750

14200

200750

.1.\
)
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Stiftelsen Isabergstoppen
Org.nr 828500-3003

Not 10 Andra långfristiga fordringar
Fordran avser förlagsinsats, Scandinavian Quality Camping I Swecamp, campingförening.
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Om klassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

O

O

103873
186550
290423

O
O
O

Utgående redovisat värde

290 423

O

Not 11 Övriga fordringar

Fordran mervärdeskatt
Övriga fordringar

2016-12-31

2015-12-31

373961
9612
383573

316941
8640
325581

2016-12-31

2015-12-31

Not 12 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkning skredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

6000000
O

Not 13 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Överföring av f g års
resultat
Arets resultat
Belopp vid årets utgång

Fonder
fond
1422682

1422682

Balanserat
resultat
34 642 923

Arets
resultat
-958195

-958195

958 195
4071302
4071302

33684 728

6000000
O
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Stiftelsen Isabergstoppen
Org .nr 828500-3003

Not 14 Naturreservatfond

Förutvarande Södra Mo kommun

2016-12-31

2015-12-31

382682

382682

382682

382682

2016-12-31

2015-12-31

270000
100000
50000
30000
20000
20000
50000

270000
100000
50000
30000
20000
20000
50000

540000

540000

2016-12-31

2015-12-31

200000
200000
100000

200000
200000
100000

500000

500000

2016-12-31

2015-12-31

22600000

24000000

22600000

24000000

Not 15 Grundfond

Förutvarande Södra Mo kommun
Gislaved Kommun
Förutvarande Anderstorp kommun
Förutvarande Villstad kommun
Förutvarande Burseryd kommun
Förutvarande Reftele kommun
Gnosjö kommun

Not 16 Vattenfallsfond

Gnosjö kommun
Gislaved kommun
Stiftelsen Isabergsto~~en

Not 17 Långfristiga skulder

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstrtut

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

o
o

Krediterna löper med fast ränta och ovanstående förfallotidpunkter avser när kreditema förfaller för
omförhandling av bindningstid och ränta.
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Stiftelsen Isabergstoppen
Org.nr 828500-3003

Hestra den 21 februari 2017

~~#~

.q;~~IJ~h~~sson
Ordförande

\\~~~~\k
Mikael Eriksson
Vice ordförande

~ r~lu"n" d~~~~~
Verkställande direktör
::;>

cle.vL~

A (<eJt

Lena Åsberg

C;.-e- ~
Susanne Josefsson

Torbjörn Gustafsson

~~
Djuro Vrsajkovic

~/~
Björn Felixson

Bertil Nilsson

.'

(

Mikael Eberstål
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ISABERG
Mountain Re sort

Stiftelsen Isabergstoppen
Verksamhetsberättelse för 2016
Vintersäsong
Ärets vintersäsong drog igång 6 jan 2016 och vi missade återigen fina intäkter under
december m ånad. Det är 3:e året i rad som vi öppnar först i januari. Vi öppnade med barn
området och ett par dagar senare även familjebacken och dalbacken. Skidanläggningen
stängde 28 mars, en kort säsong med 85.000 skipassdagar.
Roupez skidshop hyr vår fastighet och driver skiduthyming och skidskola såsom tidigare
år. HSSK har också drivit sina träningar i anläggningen HSSK har också ett
entreprenadsavtal med Stiftelsen, där de sköter driften av våra släpfknappliftar helger och
kvällar. I övrigt drivs skidanläggningen av fast personal och säsongsanställda. Totalt hade
vi ca 100 personer på lönelistan under vintern.
Vår, sommar och höstsäsong
Vi jobbade vidare under våren med att marknadsföra Isa berg som det sk Äventyrsbergeti
"Äventyrliga stunder tillsammans"
Omsättningen under sommarmånaderna juni, juli och augusti ökade med 22% mot
föregående år. Våra aktiviteter och campingen stod för de största ökningama
procentmässigt. I år lanserade vi aktiviteten Segway Adventure och vår nya hinderbana.
Segway startade lite trögt men kom igen i slutet av säsongen. Höghöjdsbanan var en
populär aktivitet och ca 9000 personer klättrade i träden. Isaberg har blivit en känd MTBdestination. MTB-uthyrningen i Sportcentret kompletterades med MTB-läger och
helgkurser, som slagit väl ut tillsammans med inträde till Arenan. Vi hade ca 17 parkguider
anställda under sommarsäsongen och omsatte ca 4 miljoner. Vi ökade beläggningen i
stugbyn med 25 % och beläggningen ligger strax över 57% över året (52% 2015).
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ISABERG
Mountain Resort

Sommaren gick mycket bra och vi hade bra beläggning både i stugbyn och på campingen
där vi under de bästa juliveckorna var vi helt fullbokade. Statusen på Campingens
servicehus drog återigen ner vår bedömning från gästerna. Styrelsen har nu tagit beslut
att bygga ett nytt servicehus september 2017.
Större investeringar i anläggningen har bestått av Segways. Caddy. wifiutbyggnad i
stugbyn, 4 laddstationer, åkband, snösystem, belysning i backar etc. Under hösten har
byggnation aven tredje todge på 157 kvadratmeter påbörjats och färdigställs februari
2017.
Vi renoverade också 11 st Ekorrestugor under under våren 2016. Underhåll och renovering
av boendet är VIktigt för gästbelåtenh et och tnvset Vi har dessutom ökat priset per dygn
för att få ökad lönsamhet. Renoveringe n fortsätter m ed 19 Utternstugor under 2017.
Som tidigare år arrenderar Palmgrensgruppen delar av centralanläggningen för
restaurang och konferensverksamhet. Konferensdelen har åter ökat med 34 % från en låg
nivå 2015.

Ma rknadsföring
Vi marknadsför oss som "Smålandsfjällen" vintertid och som" Äventyrsberget" sommartid.
Vi är sportigare, äventyrligare. fräschare och jobbar året runt. Vi släppte 11 nyhetsbrev
under året och ökade digital m arkn adsföring bIa genom banners och
Facebookannonsering. Totalt hade vi 369000 unika besökare 2016. Vi deltog i m ässor i
Heming OK Bikeshow Köpenhamn, H12 Helsingör, EM MTB Husvarna, och Westcoast
Out do or i Göteborg.
Älgparken
Älgparken sköts p å entreprenad och aven medarbetare på stiftelsen . Vi har sålt ca 5500
biljetter och h aft ca 500 dagisbarn ifrån Gislaved och Gnosjö kommun på gratis visning
undre säsongen I dagsläget finns 5 älgar i hägnet.
Toppstugan
Toppstugan var öppen unde r skidanläggningens öppettider.
Personal
Under året har vi haft 17 fastanställda. Av dessa medarbetare är fördelningen ca 60%
kvinnor och resten m än. Under året har personalen deltagit i utbildningar i liftsäkerhet,
HLR, klättersäkerhet. Vi har också deltagit på flera regionmöten med våra

ADRESS: Stiftelsen Isabergstoppen, Box 122, SE-330 27 Hestra·

+46- (0)370-339300 WEBB: isaberg.com
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ISABERG
Mounta in Resort

samarbetspartners Swecamp, SLAOs regionmöten, Smålands Turism för att lära oss mer.
Våra personalkostnader ökade jämfört m e d 2015 med närmare 21% då vi hade en ökning i
den totala sommarverksamheten. Utöver detta har lönerna stigit med ca 2 % enligt
gällande kollektivavtal.
Framtid
Vi ska fortsä tta utveckla en attraktiv arena för f1iluftsdagar, föreningar & klubbar, som vill
lägga sina träningsläger hos oss i alla typer av sporter. Vi kommer jobba vidare med våra
paket och göra vårt yttersta för att fyUa helger under vår och höst Vi anordnar inte bara
egna läger i MTB, utan bjuder in gästspelare som ordnar egna läger såsom Emma
Igelström och andra boot-camp tränare . Vi får aldrig stanna upp utan hela tiden utveckla
vårt utbud samtidigt som vi skall leverera ett värdSkap av värld sklass alla m ånader på året.
Vi kommer jobba vidare med att renovera och rusta upp. Anläggningen är sliten och
underhållskostnaderna är stora varje år Vi m åste investera oss ur dessa. Vi kommer också
att jobba vidare med att utveckla skidanläggningen parallellt. Nybörjarområdet i
skidan läggningen, tillsammans med en ny lodge och servicehus kommer bli ett lyft för
2017, och vi skall fortsätta skapa e tt attraktivt sportcentra med äventyrliga aktiviteter året
runt

/ /Lo uise Söderlund
20170214
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Stiftelsen Isa bergstoppen
Org.nr 828500-3003

Vår revisionsberättelse har lämnats ~
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Björn Martinsson
I Revisor

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftel sen Isabergstoppen, org .nr . 828500-3003

Rapport om års redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Isa bergstoppen för år 20 16.
Styrelse ns och verkst ällande direktörens an svar för
årsredovisningen

Det är styre lsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprä tta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och f ör den
interna kontroll som styrel sen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig fö r att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Re visorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision . Granskningen har utförts enligt god
revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta
att han eller hon utfört rev isionen enligt International
Standards on Au diting och god revisionssed i Sverig e. Dessa
standarder kräver att den auktoriserade rev isorn töljer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rim lig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fela ktigheter .

Ra pport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisn ingen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens
förva ltni ng av Stiftelsen Isabergst oppen för år 2016.
Styrelsens och verkställande direktörens ans var

Det är styrel sen och verkst ällande direktören som har
ansvaret för förval tningen enligt stiftelseiagen och
sti ftelseförordnandet.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning fun nit att någon ledam ot eller
verk ställande direktör handlat i strid med stiftelseiagen eller
stiftelseförordnandet. Vi har utfört re visionen en ligt god
redovisningssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår re vision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut. åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkst ällande
direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det
finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
stiftelseiagen el ler stiftelseförordn andet.

En revision innefattar att genom olika åtgärder in hämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredoVi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felakt igheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna ri skbedömning beaktar
Uttalande
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
Styrelseledamöterna eller verkställande direktören har inte
för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en
handlat i strid med stiftelseiagen eller stiftelseförordnandeI.
rä ttvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är än damålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
Hestra den 7 mars 2017
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiv iteten i
.
stiftel sens interna kontroll. En revision innefattar också e~
~7
~~
utvärdering
av
ändamålsenligheten
i
de
~
~~ ~
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
~
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar
Hå an undberg
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
A ktor iserad revisor
presentationen i årsredovisningen.
"
.~.

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillräckliga;-"""'-r::r7r7r-?r7i-:;'17r--="'--och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttala nden

Enligt vår uppfattning har årsredovisn ingen upprättats i
en lighet med årsredovisnings lagen oc h ger en i alla
väsentl iga avseenden rättvisande bild av stiftelsens
finansie lla ställning per den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisn ingens
övriga delar .

Utsedd av Gislaveds Kommun

~arnström C{J;riVIY~;;;;/
Utsedd av Friluftsfrämjand ets
Region Ost

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-03
Ks §111

Sida
1(1)

Dnr: KS.2017.45

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Torghuset
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Torghuset har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2016. Det ekonomiska resultatet för 2016 uppgår till 810 tkr och
Stiftelsens ansamlade förlust uppgår till 4 996 947kr
Driftbidrag har erhållits från Gislaveds kommun med 2 mnkr för att täcka
underskott i verksamheten. Den från tidigare år balanserade förlusten är
finansierad genom banklån. Gislaveds kommun har genom sin borgen
säkerställt denna upplåning.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsen har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Torghusets årsredovisning och revisionsberättelse 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2017
Kommunstyrelsen den 19 april 2017, § 96
Yrkande
Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Inga-Maj
Eleholt (C) och Gunnel Augustsson (S): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa resultat- och balansräkning 2016 för Stiftelsen Torghuset, samt

att

bevilja föreståndaren och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

FREJS
1 (2)

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Torghuset

Org.nr 828500-5321

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Torghuset för räkenskapsåret 2016.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

(

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2016-12-31 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Stiftelsen Torghuset, Org.nr 828500-5321

FREJS
2 (2)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Torghuset för räkenskapsåret 2016.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelseiagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelseiagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelseiagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Smålandsstenar den
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Auktoriserad revisor

~~~

Sven Petersso
Revisor

Stiftelsen Torghuset, Org.nr 828500-5321

2016 års Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Torghuset.
Verksamhetsåret omfattar 12 månader, 2016-01-01- 2016-12-31
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ylva Samuelsson, (S) ordförande
Stellan Paulsson, (M) vice ordförande
Eva Frycklund, (S) ledamot
Jonas Andn!asson, (m) ledamot, del av året
Eva Rehn, (C) ledamot
Arnold Andersson, föreningsrepresentant
Inger Bloch, föreningsrepresentant

Suppleanter:
Stefan Kjellström (M)
Lars Jäderström (S)
Lisa Friman (M)
Rune Johansson, (S)
Malin Hermansson (C)
Karl-Olof Gustafsson, föreningsrepresentant
PG Risberg, föreningsrepresentant

Revisorer utsedda av Gislaveds Kommun
Björn Martinsson, (C) ordinarie
Patrik Thur, (S) ersättare

Revisorer auktoriserade utsedda av Stiftelsen Torghuset
Staffan Nevby, ordinarie
Stefan Andersson, ersättare

Revisor utsedd av andelsägarna
Sven Petersson

Valberedning
Mats Widell, sammankallande
Lars Starck

Verksamhetskommitten
Vilande

Verksamhet 2016
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med lokaler iSmålandsstenar.
Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang.
Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- och fritidsverksamhet och även
tillhandahålla lokaler för sådan verksamhet. Verksamheten ska rikta sig till kommunens
invånare men även till våra besökare.
Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, konferenser, föreningsmöten, mässor,
teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, utställningar och barn- och ungdomsaktiviteter.
Bl.a. har vi haft teater, dans för funktionshindrade, killkväll, öppet hus på
Smålandsstenardagen och vid julskyltningen, walk of hope, ungdomsfestival och naturligtvis
filmvisningar m.m. på biografen.
Totalt har ca 33934 (35313) personer vid 630 (689) tillfällen besökt Torghuset under 2016.
Fortfarande har vi mycket fokus på biografen och dess möjligheter istället för att ha olika
egna andra evenemang. Vi ser hellre att någon annan hyr och arrangerar och Torghuset är
med och hjälper till med upplägget.
Biograf Klämman har haft ett genomsnitt av 42 (38) besökande per föreställning. Totalt har
biografen genererat 12435 (12143) besökare. Besöksstatistiken för alla visningsformer som
barnkalas, dvd-visningar och film har ökat. Övrigt på bion som opera osv. är oförändrat mot
förra året.
Vi satsar mycket på våra barn och ungdomar och försöker utveckla samarbetet med bl.a.
skolan. På sportlov och höstlov bjuder vi, sedan flera år tillbaka, barn och personal på
kommunens fritidshem på bio.
Ett nytt projekt är BioNio. En kväll i månaden är det tänkt att de unga "tar över biografen".
I uppstartsskedet tror vi kanske att lokalen och "hänget" innan filmen är viktigare än vilken
film vi kommer att visa. Det finns få mötesplatser för unga där man kan träffas och umgås.
Projektet är viktigt för att inte tappa våra unga biobesökare.
Torghuset har också varit med i referensgruppen som bildats av Våra Gårdar som är vår
filmsättare och initiativtagare till detta projekt.
Vi hoppas att vi under 2017 kan knyta kontakter med vuxna och de unga själva för att få detta
att fungera.
Jobbet med Bio Kontrast (film med budskap) fortsätter. Vi ser en tydlig trend att vi börjar få
till en grupp besökare som återkommer och besöksantalet stiger sakta.
Våra eftermiddagsfilmer är också väldigt välbesökta. En mycket tacksam, ofta äldre publik,
som tycker det är trevligt med film på eftermiddagen och att efter filmen få sitta ner och fika
och prata med andra om vad man just sett.
Två turistvärdar har skött turistinformationen under V 24-34. 1467 (1333) personer har besökt
turistbyrån. Många är på genomresa och passar på att stanna till när man ser Turistbyrån vid
torget. Eftersom det är så lättillgängligt så blir det lite som en "rastplats".
Vi försöker förmedla en positiv bild av bygden och beroende på vart de är på väg tipsa om
besöksmål. Samverkan med butiker och näringsställen är också mycket viktig.

(

Ekonomi
Under 2016 har stiftelsen erhållit ett driftbidrag på 2 mkr från kommunen.
Anslaget från kommunen för att kunna ha turistbyrån öppen har varit oförändrat 100 tkr.
Vi noterar att intäkterna för bion fortsätter att öka till 988 tkr (974). I intäkterna ingår förutom
vanlig film även våra konserter och övrigt vi visar i biosalongen. Vi tycker att det varit ett bra
fi Imår där 10 I-åri ngen är en bidragande orsak.
Intäkter för noll-taxa har ökat något till 268 tkr (240) men antalet besökare 9733 (9712) är i
princip samma.
Intäkter för konferens har ökat till 462 tkr (255).
Tillfälliga hyror ökar till 673 tkr (483). Servering av mat har ökat något till 357 tkr (310).
Intäkter för entreer vid evenemang har minskat något.
Stiftelsen har långfristiga skulder i form av lån på 10,5 mkr (11,5), samt en rörelsekredit hos
Swedbank på 1 mkr (1 )finns. Lånen ligger hos Kommuninvest där 6 mkr bundet till 2018-0509 med en ränta på 0,320 % och 4,5 mkr bundet till 2017-10-24 med en ränta på minus 0,07
%.
Ingen amortering har skett under året. Detta är en medveten strategi för att stärka likviditeten
inför kommande ombyggnad av Bibliotekets nya lokal.
Kommunen har också beviljat ett investeringsbidrag på 4000 tkr att användas vid
ombyggnationen.
Räntekostnaderna fortsätter att minska till 68 tkr (116). Detta beror på att vi lagt om lån och
fått förmånligare räntor.
Resultat före avskrivningar är 1276 tkr (1017).
Resultat efter finansiella poster och avskrivningar är 810 tkr (462).

(

Hyreskontrakt med Swedbank kommer att avslutas 2017-06-30. Swedbank kommer att lämna
lokalen i början av januari 2017.
Nytt kontrakt kommer att skrivas mellan Stiftelsen Torghuset och Gislaveds kommun.
Parterna är överens om kontraktets innehåll och skall undertecknas i februari 2017.
Kontraktet löper på 10 år.
Ombyggnaden till Biblioteket väntas ske mellan maj till september 2017. Anbud kommer att
lämnas ut i början av 2017.
Under juli till september kommer vi inte att få någon intäkt för hyra.
Nytt hyreskontrakt är också tecknat med Bankomat AB, gällande hyra av rum för
uttagsautomat och insättningsbox. Kontraktet löper på 5 år. Kostnaden för ombyggnaden
ligger med i kontraktet och kommer att påbörjas i början av 2017.
Gislaveds KommunIMusikskolan, Uponor Infra, NBV, Linde Material Handling AB och
UMTS-mast har löpande hyreskontrakt.
En enkel underhållsplan och investeringsplan har under året upprättats.

Vi har investerat i nya smala konferensbord och vagnar till dem. Ä ven förbättrat en del i vårt
ljudsystem med bättre mikrofoner.
Den största delen av löpande underhåll gäller ventilation och värme.
Som en service mot våra besökare har vi också investerat i en kortläsare och det finns även
möjlighet att betala med swish.
Under året har vi sökt bidrag från Filminstitutet för att byta ut vår filmduk. Vi har fått ett
bidrag på 7 tkr och vi har bytt filmduken.
Vi har också ansökt om bidrag från Filminstitutet för att rusta för när man 2017-0 1-0 l höjer
momsen på bio från 6 till 25%! Bidraget är på 180 tkr och vi kommer att använda det till att
köpa nytt boknings- och kassasystem. Vi kommer även att bygga en ny hemsida.
Byggkonsult är också anlitad för att titta på vår mottagningsdisk och ge förslag på en bättre
sådan för att ev. kunna öka merförsäljningen.
Bidragen får ej ses som en kompensation för momshöjningen detta har gjort att vi varit
tvungna att justera våra priser. Detta gjorde vi den l december.
Ev. kommer vi att få höja priserna ytterligare beroende på att vi får betala ett pris per
köplbiljett för alla betalnings- och bokningsfunktioner i kassa och på hemsida.
Problemet med vatten i Stora salen fortsätter. Hösten 2015 upptäcktes att vi hade "fritt vatten"
mellan bottenplattan och platonmattan under golvet! Efter att vi felsökt och letat orsaker men
inte kommit fram till varifrån vattnet kommer beslutades att en provgrop utanför huset skulle
grävas för att undersöka nivån på grundvattnet. Ingen väta påvisades och fukten var också
borta i salen! Vi beslutade då att avvakta till hösten med vidare åtgärder. Innan årsskiftet kom
problemet tillbaka.
Arbetet fortskrider med att hitta orsaken till problemet.
Försäkringsbolaget är involverat men inget formellt försäkringsärende är påbörjat. Detta beror
på att bolaget endast ersätter skada från befintliga ledningar, alltså inte skador som beror på
utifrån kommande vatten. Beroende på vad orsaken är så kan det komma att påverka
verksamheten ganska ordentligt och även vår ekonomi.
Med anledning av fuktproblemen i salen har vi fortfarande inte kunnat gå vidare med att köpa
och installera handikapp hiss i salen.

Personal
Personalen består av 1 heltidsanställd föreståndare, 2 deltidsanställda (75 %) som sköter både
administration, lokalvård och servering samt l deltidsanställd (75 %) vaktmästare. Vi har
också timanställd biopersonal, 5 maskinister samt 5 kassapersonal. 14 stycken anställda, 6
män och 8 kvinnor. Åldersfördelningen är mellan 17 och 79 år.
Hoppas kunna förstärka med lite mer biopersonal. Behövs om vi vill fortsätta att utveckla
biografen och ev. köra fler föreställningar.
Med hjälp av Företagshälsan har en ergonomisk genomgång av arbetsplatsen gjorts.
Styrdokument för styrelse och personal har under årets upprättats.

(

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

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

Budget
Vi kan konstatera att vi lyckats hålla vår budget ganska väl.
När det kommer till underhåll så är det som vi sagt tidigare en kostnad som kommer att öka.
Vi försöker ha en enkel investeringsplan varje år och därmed underlätta budgeteringen för
våra utgifter. Allt handlar ju om prioriteringar och tid. En investering är ju inte bara en
kostnad i onor utan även i tid. Vi försöker att tänka klokt och att använda sunt förnuft.

~~~~

Stellan Paulsson, vice ordförande

Eva Frycklund, ledamot
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Anette Josefsson, verkställande funktionär
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STIFTELSEN TORGHUSET
ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE
AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET
2016-01-01 - 2016-12-31

STIFTELSEN TORGHUSET

Sid 1 (7)

828500-5321

FÖRVALTNINGSBERÄTIELSE
Stiftare
Stiftare är Gislaveds kommun.

Information om verksamheten
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med lokaler i Smålandsstenar. Uthyrning sker till fasta
hyresgäster och tillfälliga arrangemang. Stiftelsens ändamål är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-,
kultur- och fritidsverksamhet till gagn för Gislaveds kommuns invånare och besökande samt upplåta
lokaler för sådan verksamhet.
Beträffande verksamheten i övrigt hänvisas till särskild verksamhetsberättelse.

Resultat och ställning (Tkr)
Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2016

2015

2014

2013

2012

4089
810
7231

3611
462
5901

3620
278
6947

3967
202
7513

3623
75
7210

Förslag till behandling av stiftelsens ansamlade förlust (Kronor)

Balanserad förlust
Arets vinst

-5806760
809813

Summa kronor

-4996947

Bidrag har erhållits från Gislaved kommun med 2 mkr (föregående år 2 mkr) för att täcka
underskott i verksamheten .
Den från tidigare år balanserade förlusten är finansierad genom banklån.
Gislaveds kommun har genom sin borgen säkerställt denna upplåning.
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2016

2015

Rörelsens intäkter
Hyror
Entreer
Försäljning o servering
Kommunalt bidrag
Övriga intäkter

1 692839
1 122752
972480
2000000
300847

1 468 129
1 155290
718423
2000000
268949

Summa rörelsens intäkter

6088917

5610791

-1 205428
-2145958
-1 461 959

-1 096427
-2 139862
-1 357815

-4813345

-4594104

1275572

1 016687

·358028
-42019

-358176
-81233

-400047

-439409

Rörelseresultat efter avskrivningar

875525

577 278

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

2653
-68366

935
-115848

Summa resultat från finansiella poster

-65713

-114913

Arets resultat

809813

462365

RESULTATRÄKNING

Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster
Personal
Övriga externa kostnader

Not

2
3

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
Byggnader
Inventarier
Summa avskrivningar

4-6
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BALANSRÄKNING

Not

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Pågående ombyggnation
Byggnadsinventarier
Maskin- och kontorsinventarier
Konst

4643584
214038
O
79733
2469

5001 612
O
O
78250
2469

4939824

5082331

Omsättningstillgångar
Varulager

20697

22353

Summa varulager

20697

22353

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

323500
139711

316594
84890

Summa kortfristiga fordringar

463211

401484

Kassa och bank

1807076

395077

Summa omsättningstillgångar

2290984

818914

SUMMA TILLGÄNGAR

7230808

5901 245

Summa anläggningstillgångar

4
5
6
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2016-12-31

2015-12-31

500000
-5806760
809813

500000
-6269 124
462365

Summa eget kapital

-4496947

-5306759

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit (bev kredit 1 mkr)

10500000
O

10500000
O

Summa långfristiga skulder

10500000

10500000

564314
4483
217807
441151

255177
O
39406
413421

Summa kortfristiga skulder

1227755

708004

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7230808

5901245

STÄLLDA SÄKERHETER

O

O

ANSVARSFÖRBINDELSER

O

O

Not

BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

Eget kapital
Grundfond
Balanserat resultat
Arets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

.
•

'

•

.

I'
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NOTAPPARAT
Not 1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1
Årsredovisning i mindre bolag.
Anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan tillämpas enligt följande avskrivningstider
Maskin- och kontorsinventarier
Byggnader

20%
2,5%

Varulager
Varulagret har värderats till anskaffningsvärdet.

(

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta.
Periodiseringsposter
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Not 2

Personal

2016

2015

4

4

Löner och andra ersättningar
Styrelseledamöter och verkställande funktionär
Övriga anställda

519909
1 018266

515706
1 034528

Summa löner och ersättningar

1538175

1 550234

Pensionskostnader verkställande funktionär
Pensionskostnader avseende övriga
Övriga sociala kostnader

46205
34548
497453

40105
33794
487059

Summa sociala kostnader

578206

560958

14143

12070

Medelantal anställda

Not 3

Revisorernas arvode
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Not 4

2016

2015

Ingående anskaffningsvärde
Kommunalt bidrag
Anskaffningar

18327321
-4000000
O

18327321
-4000000
O

Utgående ack anskaffningsvärden

14327321

14327321

Ingående ack avskrivningar
Arets avskrivningar

-9325709
-358028

-8967533
-358176

Utgående ack avskrivningar

-9683737

-9325709

4643584

5001 612

Ingående anskaffningsvärde
Anskaffningar
Avyttringar

2682893
O
O

2682893
O
O

Utgående ack anskaffningsvärden

2682893

2682893

Ingående ack avskrivningar
Avskrivningar avyttringar
Arets avskrivningar

-2682893
O
O

-2682893
O
O

Utgående ack avskrivningar

-2682893

-2682893

O

O

Ingående anskaffningsvärde
Anskaffningar
Avyttringar

1 153328
43502
O

1078446
74882
O

Utgående ack anskaffningsvärden

1196830

1 153328

Ingående ack avskrivningar
Avskrivningar avyttringar
Arets avskrivningar

-1 075079
O
-42019

-993846
O
-81 233

Utgående ack avskrivningar

-1117098

-1 075079

79733

78250

Byggnader

Utgående planenligt restvärde

Not 5

Byggnadsinventarier

Utgående planenligt restvärde

Not 6

Maskin- och kontorsinventarier

Utgående planenligt restvärde
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NOTAPPARAT
Not 7

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång

Grundfond

Balanserat
resultat

500000

Disposition av föregående års resultat

Ärets
resultat

-6269124

462365

462365

-462365

Arets resultat
Summa

Smålands enar den

809813

-5806760

500000

13 I L 2017

Eva Frycklund
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Anette Josefsson
Verkställande funktionär

Vår revisionsberättelse har angivits de
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Aukt revisor
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809813

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-03
Ks §110

Sida
1(1)

Dnr: KS.2017.78

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Gisleparken
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Gisleparken har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år
2016.
Årets resultat är -448 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 446 tkr.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i
strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Gisleparkens årsredovisning och revisionsberättelse 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2017
Kommunstyrelsen den 19 april 2017, § 97
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa resultat- och balansräkning 2016 för stiftelsen Gisleparken,
samt

att

bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

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

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Stiftelsen Gisleparken, orgnr 828500-3623

Granskningsberättelse avseende stiftelsens verksamhetsår 2016 samt
bokslutet och årsredovisningen per 2016-12-31.
Vi har granskat Stiftelsens räkenskaper för verksamhetsåret 2016 samt styrelsens förvaltning under året.
Förvaltningen har vi granskat genom att läsa protokoll från styrelsemöten.
Stiftelsens ändamål har varit att inom Gislaveds kommun uppföra och driva parkanläggningen
Gisleparken, samt att bedriva nöjes-, konferens-, restaurang-, kultur- och fritidsverksamhet till gagn för
Gislaveds kommuns invånare och besökande samt att upplåta lokaler för sådan verksamhet. Stiftarna har
i böljan av året 2016 beslutat att godkänna stiftelsestyrelsens beslut att aweckla stiftelsens verksamhet.
Skälen till styrelsens ställningstagande är de ökade underskotten i verksamheten samt
kommunfullmäktiges beslut i oktober 2015 med kravatt stiftelsen omprövar sin verksamhet eftersom
inga nya kapitaltillskott medges under 2015. Dessutom har frågan uppkommit om att stiftelsens
verksamhet är sådan att den kan anses strida mot konkurrenslagstiftningen.

RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning 1 979 kkr (få 3331 kkr)
Intäkter från den ordinarie verksamheten uppgår till 734 kkr (f å 3178 kkr). Av årets övriga
verksamhetsintäkter avser 1 202 kkr försäljning av inventarier mm i samband med awecklingen av
verksamheten.

Handelsvaror och råvaror 299 kkr (få 1520 kkr)
Nedskrivning av varulager utgör 133 kkr av de totala kostnaderna. Nedskrivningen avser främst sprit i
öppnade buteljer eller för gamla drycker.

Övriga externa kostnader 1

009

kkr (få 3 366 kkr)

Stora poster inom årets externa kostnader är bIa lokalhyra 242 kkr, IT, TV-utrustning 371 kkr (bIa stora
kostnader i samband med uppsägning av leasing- serviceavtal mm) samt redovisningstjänster (inkluderar
även kostnaderna för revisionen) 260 kkr.

Personalkostnader 1 233 kkr (få 3 511 kkr)
Per bokslutsdagen var samtliga kostnader slutlöner, semesterlöner mm betalda för tidigare anställd
personal, dvs inga ytterligare personalkostnader kommer att belasta stiftelsen.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar o kkr (få 367 kkr)
Med hänsyn till att samtliga maskiner och inventarier sålts under året så har inga avskrivningar belastat
resultatet.

ÖVriga rörelsekostnader 122 kkr (182 kkr)
Kostnaderna avser förluster vid avyttring av maskiner och inventarier. Dessa kostnader beror på att under
årets första månader hade avskrivningar skett av maskiner och inventarier.

Resultat efter finansiella visar på en förlust om 448 kkr. Budgeterad förlust för verksamhetsåret var 425
kkr dvs ingen stor avvikelse. Styrelsen föreslår att förlusten balanseras i ny räkning.

BALANSRÄKNING

Övriga kortfristigafordringar 65 kkr (få 107 kkr)
Skattefordringarna uppgår per balansdagen till 54 kkr. Stiftelsen har också en fordran på
Trygghetsfonden TSL som avser beviljat bidrag avseende omställningsstöd och uppgår till n kkr.

Kassa och bank 444 kkr (få 118 kkr)
De likvida medlen består av ett bankkonton hos Nordea om 6 529 kkr. Dessutom har stiftelsen en skuld
via koncernkonton hos Nordea till Gislaveds kommun om 6 084 kkr.

Eget kapital 446 kkr (få 895 kkr)
Förändringen under året avseende eget kapital avser enbart årets förlust om 448 kkr.

Kortfristiga skulder 63 kkr (få 4 206 kkr)
De kortfristiga skulderna utgörs av dels några mindre leverantörsskulder om sammanlagt 2 kkr och dels
aven reserv för upprättande av bokslut och revision om 60 kkr.

Övrig synpunktfrån granskningen
Vid vår granskning har vi konstaterat att samtliga fakturabetalningar och övriga utbetalningar ej blivit
attesterade före utbetalningen.

Vårnamo 2017-03-07
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Christina Kennethsson
Auktoriserad revisor

Carl-Gunnar

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Gisleparken, org.nr 828500-3623

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Gisleparken för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Denförtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del aven revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Denförtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelseIagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Gisleparken för år 2016.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelseIagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Grundför uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelseIagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis for att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
•
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelseIagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del aven revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utfors baseras
på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Värnamo den 21 mars 2017

Christina Kennethsson
Auktoriserad revisor

Värnamo

el

d~n

Carl-Gunnar

21 mars 2017

1(13)

Stiftelsen Gisleparken
Org nr 828500-3623

Årsredovisning ror räkenskapsåret 2016

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll
-

förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
noter

Om inte annati··skilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

Sida
2
5

6
8

Stiftelsen Gisleparken
828500-3623

2(13)

Förvaltningsberättelse
Stiftare
Stiftelsen Gisleparken bildades 1976 av Gislaveds Kommun och Föreningen Folkets Park och Folkets
Hus. Stiftelsen har sitt säte i Gislaveds kommun.
Stiftarna utser stiftelsens styrelse. Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utser fyra ledamöter och
fyra ersättare och Föreningen Folkets Park och Folkets Hus utser tre ledamöter och tre ersättare. Två
revisorer utses av Gislaveds kommun, varav en ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Stiftelsens ändamål
Enligt stadgarna har stiftelsen till ändamål
alt inom Gislaveds kommun uppföra och driva parkanläggningen Gisleparken, samt alt bedriva
nöjes-, konferens-, restaurang-, kultur- och fritidsverksamhet till gagn för Gislaveds kommuns
invånare och besökande samt alt upplåta lokaler för sådan verksamhet.

Jämförelseanalys

tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda

2016
1979
-448
509
2

2015
3331
895
5 101
8

2014
3661
-8
6390
8

2012
7933
-1259
2040
9

Behandling av förlust
Till fdrfogande står en ansamlad fdrlust om 1.261.524 kr. Den ansamlade fdrlusten fdreslås
balanseras i ny räkningl

2011
15349
638
15 101
10
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftarna har under januari och februari 2016 var för sig beslutat att godkänna stiftelsetyrelsens beslut
att avveckla stiftelsens verksamhet. Skälen till styrelsens ställningstagande är de ökande underskotten
i verksamheten samt kommunfullmäktiges beslut i oktober 2015 med kravatt stiftelsen omprövar sin
verksamhet eftersom inga nya kapitaltillskott medges efter 2015. Till detta kom också frågan om att
verksamheten som sådan kan anses strida mot konkurrenslagsstiftningen och det långdragna och, vid
denna tidpunkt, oavslutade ärendet hos Konkurrensverket. Besluten har föregåtts av dialog mellan
stiftarna och stiftelsens styrelse.
En för stiftarna gemensam styrgrupp tillsattes för dialog med styrelsen om avvecklingen av
verksamheten i fråga om personal, utrustning, avtal, administration etc. samt överförande av viss
verksamhet till Gislaveds kommuns förvaltningar. Verksamheten är helt avvecklad från och med l
juli 2016.
Stiftelsen har till följd av avvecklingsbeslutet inte drivit verksamheten under 2016 i sådan omfattning
att ändamålet har främjat eller uppfyllts.
Fastigheten såldes 2011 till Gislaveds kommun. Stiftelsen har således inte förvaltat fastigheten sedan
dess utan verksamheten har skett i hyrda lokaler. Under kommunens om- och tillbyggnad av
byggnaden (därefter benämnd Glashuset) kunde inte stiftelsen använda lokalerna och
ersättningslokaler fanns inte. Från april 2013 var Gisleparkens verksamhet därför vilande.
Verksamheten återupptogs igen i augusti/september 2015.
Från årsskiftet 2015/2016 och fram till l maj 2016 har stiftelsen drivit verksamhet i form av bowling,
stuguthyrning och begränsad lokaluthyrning av samlingslokalerna, främst till två kunder med
långtidsavtal. Ett beställningsevent, som bokats före avvecklingsbeslutet, har genomförts under
våren, men i övrigt har såväl konferens- och nöjesverksamhet avvecklats helt.
Efter beslutet att avveckla verksamheten i stiftelsen har aktiviteterna intiktats på avveckling i form av
uppsägning av personal, avveckling och överlåtelse av avtal inkl. hyresavtal med Gislaveds kommun
om lokalerna i Glashuset, avveckling av tillstånd mm. Överlåtelse av inventarier, maskiner och
förnödenheter har skett till Gislaveds kommun. En medarbetare har genom verksamhetsövergång
övergått till anställning i Gislaveds kommun (bowling). Från och med den l juli 2016 har stiftelsen
ingen anställd personal utöver en medarbetare, som lämnade sin tjänst den l oktober 2016.
Kommunens fritidsnämnd har övertagit stuguthyrningen och bowlingverksamheten, barn- och
ungdomsförvaltningen köken i sin helhet och kulturnämnden resterande lokaler. Denna nämnd har
dessutom fått samordningsansvar för verksamheten och lokaler i Glashuset.
Den löpande verksamheten i stiftelsen och fortsatt hantering av avveckling av verksamheten sköts på
styrelsens uppdrag från och med l juni 2016 av kommunstyrelseförvaltningen i Gislaveds kommun.
Det omfattar i första hand styrelsens administration inklusive arkivhantering samt ekonomisk
handläggningI
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Styrelsen har sammanträtt sju gånger under 2016. I fortsättningen kommer styrelsen att endast behöva
ha två sammanträden per år for att hantera särskilt uppkomna frågor, ekonomisk planering och
årsredovisning. För särskilt uppkomna frågor, som om ett beslut om upplösning av stiftelsen skulle
tas, kommer fler sammansträden att behöva hållas.
Avvecklingen av verksamheten kom att innehålla större merarbete och mer kostnader än som kunde
forutses.
Samtliga inventarier har forsålts till Gislaveds kommun och medforde en bokfOringsmässig forlust
om 122 tkr. Nedskrivning av lager mm. har gjorts med 133,5 tkr efter forsäljningen av lösöre och
förnödenheter. Lösen av långtidsavtal (leasing) av utrustning har gjorts. Bokforingstekniska
korrigeringar har fått göras med 50 tkr, och redovisnings- och personalkostnader har blivit högre än
beräknat.
Detta leder sammantaget till att verksamheten redovisar ett underskott om 448 tkr men ligger i linje
med delårsprognosens aviserade beräkning om 425 tkr.

Framtida utveckling
Stiftelsen kommer genom beslutet att avveckla verksamheten inte uppfylla stadgandets ändamål. På
grund av konkurrenslagstiftningen och bedömningen av dess tillämpning på verksamheten är
stadgarna i betydande omfattning inte möjliga att uppfylla.
Konkurrensverket har dock beslutat avsluta ärendet om Gisleparken med hänvisning till att
verksamheten upphört. A v beslutet framgår att Konkurrensverket påpekar att myndighetens beslut att
inte utreda ärendet vidare, inte är ett ställningstagande till om fOrfarandet strider mot
konkurrensreglerna. Verket kan dock pröva ärendet igen om nya omständigheter eller ny bevisning
läggs fram.
Under 2017 kommer de sista pågående avtalen att löpa ut. Verksamhetens kostnader blir av
administrativ art.
Om styrelsen ska begära stiftelsen upplöst, eller om stiftelsen kan återuppstå med annan inriktning
och därmed fOljande revidering av stadgarna, är en fråga for styrelsen att i samråd med sina stiftare
besluta om.
Om beslut om snar upplösning tas, kan ett mål vara att stiftelsen ska vara upplöst under 2018, dvs
under nuvarande styrelses mandattid. En sådan upplösningsprocess måste då startas under 2017, och
kommer i så fall innebära kostnader for processen och fler sammanträden i styrelsen under
kommande år.

Resultat och ställning
Stiftelsens redovisade resultat fOr räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår av efterfoljande resultat- och balansräkningar med noterl
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2016

2015

1 978508
213 023
12945
20000

3330622
6522586

2224476

9853208

-298591
-l 009205
-l 233014
-122060

-l 519956
-3366377
-3 510 925
-367309
-181 538

-2662870

-8946 105

-438394

907 103

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

175
-9810

550
-12606

Summa resultat från finansiella poster

-9635

-12056

Resultat efter finansiella poster

-448029

895047

Årets resultat

-448029

895047/

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Bidrag
Övriga verksamhetsintäkter

Not
2
3
4

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror och råvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

5
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Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner o andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

6, 7
6,8

Summa anläggningstillgångar

902659
363 731
O

l 266390

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

133471

64780

228452
107376
3247290

64780

3583 118

444346

118 108

Summa omsättningstillgångar

509126

3834697

Summa tillgångar

509 126

5101087/

Kassa och bank

10

11
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2016-12-31

2015-12-31

Bundet eget kapital
Grundfond

1 708000

1 708000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

-813 495
-448029

-1 708542
895047

-1 261 524

-813 495

446476

894505

2500

214737

60150

2 703 253
53994
1 234598
-4206582

Balansräkning

Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital

12

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit (avtalad kredit 10.000 kkr (10.000
11
kkr))
Övriga kortfristiga skulder
13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

62650

-

Summa eget kapital och skulder

-

509 126

5 101 087

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsrörbindelser

Inga

Inga/
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas
följande avskrivningstider:
Maskiner och andra tekniska anläggntillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år
3-13 år

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
Inkuransavdrag har gjorts med 3%.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2

Nettoomsättning

2016

2015

Hyror
Entreer
Försäljning och servering
Övriga verksamhets intäkter

228943
43289
461689
l 244587

643741
645 174
l 889142
152565
-

Summa

l 978508

3330622/
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Övriga intäkter

Stiftelsen Gisleparken erhåll för räkenskapsåret 2015 ett verksamhetsbidrag om 6.000.000 kr från
Gislaveds Kommun varav 1.000.000 kr från Kulturnämnden.
Under räkenskapsåret 2016 har inga verksamhetsbidrag erhållits.

Not 4

Övriga verksamhetsintäkter

Avser bokföringsmässig vinst vid försäljning av bil.

Not 5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016

2015

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män har
under året uppgått till
Män
Kvinnor

l
1

4
4

Totalt

2

8

Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelsen
Övriga anställda

61 272
673884

88304
2331485

Totala löner och ersättningar

735 156

2419789

Sociala kostnader enligt lag och avtal
Pensionskostnader

269473
52934

791 857
160526

1 057563

3372172/

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2016
Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

7

43%
0%

7
3

43%
33%

Styrelseledamöter
Ledande befattningshavare

Not 6

2015

Antal på
balansdagen

O

Anläggningstillgångar

Under 2016 har samtliga maskiner och inventerier försålts varvid en bokföringsmässig förlust
uppstått om 122 tkr.

Not 7

Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Arets avskrivningar

2016-12-31

2015-12-31

5300484
-5300484

5717859
-417375

O

5300484

-4397825
4397825

Utgående ackumulerade avskrivningar

O

Utgående restvärde enligt plan

O

-4427 112
296662
-267375
-4397825
902659/
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Inventarier, verktyg och installationer
2016-12-31

2015-12-31

536850
-536850

9918607
-9381 757

O

536850

-173 119
173 119

-9394117
9318968
-97970

Utgående ackumulerade avskrivningar

O

-173 119

Utgående restvärde enligt plan

O

363731

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Arets avskrivningar

Not 9

Varulager

Under räkenskapsåret har vissa artiklar sålts samt att resterande inkuranta varor skrivits ned.
Nedskrivningen uppgår till 133,5 tkr.

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016

Upplupna intäkter täckningsbidrag
Övriga poster
Summa

Not 11

2015
3200000
47290

O

3247290

Checkräkningskredit

Stiftelsen har en kredit på ett koncernkonto. Koncernkontot utgör i juridisk mening en skuld till
Gislaveds Kommun då skulden är en del av koncernkontot. De regelverk som styr koncernkontot är
dock av sådan karaktär att beloppen i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt
checkräkningskonto med en limit om 10.000 kkr (10.000 kkr)1
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Eget kapital

Ingående balans
Föreg års resultat enligt beslut
Arets resultat
Utgående balans

Not 13

Grundfond
l 708000

Balanserad
förlust
-1 708542
895047

Arets resultat
895047
-895047

1 708000

-813 495

O

Totalt eget
kaJ2ital
894505

894505

Upplupna kostnader och rörutbetalda intäkter

2016

2015

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

150
60000

286 115
151449
797034

Summa

60150

1 234598

Rose-Mari Moden
Vice ordförande
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2017- 03-21
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Christina Kennethsson
Auktoriserad Revisor

Carl-Gunnar Djerv
Lekrnannarevisor
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Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter (5 kap 1-3 §§ i kommunallagen, KL)
1§
Fullmäktige har 49 ledamöter. Bestämmelser om antalet ersättare finns i vallagen.

Ordförande och vice ordförande, presidium (5 kap 6 § KL)
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige på det
första sammanträdet i oktober bland ledamöterna en ordförande samt en förste och
en andre vice ordförande (presidium) för den löpande mandatperioden.
Avgår ordföranden eller vice ordförandena som ledamot eller från sin presidiepost,
bör fullmäktige så snart som möjligt välja annan ledamot i den avgångnes ställe.
Ansvarsområden för kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges presidium ska ansvara för kommunens allmänna representation
vid t.ex. invigningar, jubileer, officiella besök, uppvaktningar och välkomnande samt
firande av högtidsdagar och utdelning av priser och stipendier, i den mån inte annat
organ är ansvarig.
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för kommunens officiella flaggning och breder
riktlinjer inom området.

Interimsordförande
3§
Om samtliga i presidiet är hindrade att delta i kommunfullmäktiges sammanträde
fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter, d.v.s. den som har varit ledamot
längst tid eller – om två ledamöter har lika lång tjänstgöringstid – den äldste av dem.
Ålderspresidenten tjänstgör även som ordförande vid nyvalda fullmäktiges första
sammanträde till dess presidievalen har förrättats.

Sammanträdesordning (5 kap 7, 11 §§ KL )
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4§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad, dock med undantag av ett
sommaruppehåll i juli. Fullmäktige fastställer sammanträdesordningen för varje
nästkommande år.
Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med presidiet.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
Uppgift om beslutet ska utan dröjsmål och minst en vecka före den bestämda
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla samt kommunens hemsida och
snarast sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige.
Om det finns särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med presidiet besluta
att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot
och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige
första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter
samråd med kommunstyrelsens presidium.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
5§
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall
beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. Om sammanträdet
ska fortsätta inom en vecka, behöver någon ny kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall
ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Om fullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet efter en vecka, utfärdar
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
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Sammanträdesplats
6§
Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är fullmäktiges sessionssal, Kommunhuset,
Gislaved.
Fullmäktiges presidium kan besluta om att sammanträden kan läggas på annan plats.
I anslutning till sammanträden kan studiebesök eller fördjupad information ordnas om
en aktuell fråga eller ett pågående ärende.

Kungörelse (5 kap 8-10 §§ KL)
7§
Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid
och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i
vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i
ortstidningen. Ordförande avgör vilka ärenden som ska annonseras.
Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens officiella anslagstavla, på kommunens
hemsida.

Ärenden och handlingar till sammanträden m.m. (5 kap 8-10§)
8§
Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet när fullmäktige ska behandla ett
ärende, om inte annat följer av lag.
Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige – med uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden, som ska behandlas (kungörelse) – ska vara åtföljd
av tillhörande handlingar i den omfattning ordföranden eller på dennes uppdrag
sekreteraren bestämmer. Sådan fullständig kallelse ska ställas till varje ledamot och
ersättare i fullmäktige.
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden
som tagits in i kungörelsen bör ställas till varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet och på kommunens hemsida.
Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för närvarande ledamöter och
ersättare vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
(5 kap 12-17§§ KL)
9§
Är ledamot i kommunfullmäktige förhindrad att delta i helt sammanträde eller del av
sammanträde, ska denne utan dröjsmål anmäla detta till fullmäktiges kansli, som ska
kalla den ersättare, som står i tur att tjänstgöra.
Om ledamot utan att i förväg ha anmält förhinder uteblir från sammanträde eller efter
anmälan om hinder att vidare delta i sammanträde lämnar detta, inträder på
ordförandens anmodan i ledamotens ställe den ersättare, som är närvarande vid
sammanträdet och står i tur att tjänstgöra. Endast om det föreligger särskilda skäl för
det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
Det som sagts om ledamot i § 9 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

Placeringsordning
10 §
Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter, sekreteraren och
kommunstyrelsens ordförande särskilda platser vid presidiebordet.
Fullmäktiges ledamöter placeras i den ordning de invalts i kommunfullmäktige.
Fullmäktigeledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar för återstoden
av mandatperioden den plats, som innehafts av den ledamot som ersatts.
Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt
anvisad plats. Ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats.
Fullmäktiges presidium får besluta om möblering av sessionssalen och om annan
placering till följd av ändring av möbleringen.

Upprop
11 §
En uppropslista, som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör, ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
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I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, ska han
anmäla sig hos ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten
inträda i tjänstgöring.

Protokollsjusterare (5 kap 61§ KL)
§ 12
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 11 §, väljer fullmäktige två ledamöter – varav en
bör representera oppositionen – att tillsammans med ordföranden justera protokollet
från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid omröstningar.

Turordning för handläggning av ärendena
13 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Fullmäktige får även besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Föredragningslistan ska fastställas efter det att ordföranden redovisat anmälda
tillkommande eller utgående ärenden.

Yttranderätt (4 kap 18 § första stycket och 19 §, 5 kap 21-22, 31,
53 och 56 §§ KL)
14 §
Ordföranden, vice ordföranden i en nämnd/styrelse eller gemensam nämnd vars
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verksamhetsområde ett ärende berör får delta i fullmäktiges överläggningar i ärendet.
Ordföranden i en nämnd/styrelse, i kommunala företag/stiftelser och kommunförbund
eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den
överläggning som hålls med anledning av svaret.
Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Kommunens revisorer får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas egen förvaltning.
Ordföranden låter, efter samråd med presidiet, i den utsträckning som det behövs
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos
kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden
och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
presidiet i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
Kommundirektören får delta i överläggningar i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena (5 kap 39 § KL)
15 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken
han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Ledamots första inlägg begränsas till 10 minuter, förutom vid det sammanträde som en
motion har lämnats in då är talartiden begränsad till 2 minuter. Behöver ledamoten
mer än 2/10 minuter för sitt första inlägg ska ledamoten anmäla det till presidiet innan
sammanträdet och få det prövat av presidiet. Tiden för uppläsning av interpellationer
och svar räknas inte som inlägg.
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Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett inlägg på
högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Replik ska
begäras senast innan talarens inlägg avslutats. Inlägget görs omedelbart efter den talare
som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Rätt till genmäle (svar) på
repliken för talaren med ytterligare två minuter finns då. Rätt till replik på genmäle
finns då med högst två (2) minuter.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta
en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller
upplösa sammanträdet.

Yrkanden
16 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen. Yrkanden ska vara
skriftliga och överlämnas till ordföranden när de framställts.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras, läggas till eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Deltagande i beslut (4 kap 20 § första stycket KL)
17 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattat det med acklamation.

Återremiss m.m. (5 kap 36 § KL)
18 §
9

Med återremiss menas att ärendet skickas tillbaka till beredande organ för ytterligare
utredning. Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de
tjänstgörande ledamöterna. Dock gäller enkel majoritet om ärendet tidigare bordlagts
eller återremitterats på detta sätt.
Ett och samma ärende kan därför bara bordläggas eller återremitteras av en minoritet
en gång.
Ett beslut om återremiss ska ha en tydlig motivering, som kan utgöra direktiv för
ärendets fortsatta beredning.

Omröstningar och valsedlar (4 kap 20 § andra stycket, 5 kap 4244 och 46 §§ KL, samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt
valsätt)
19 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1
2
3

om den upptar namnet på någon som inte är valbar
om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas
om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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Motion (5 kap 23 § 2 p KL)
20 §
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den lämnas in till fullmäktiges kansli.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.

Företagens initiativrätt (3 kap 17 § och 5 kap 23 § 6 p KL)
21 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i
fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta
ställning till.

Interpellation (5 kap 49-53 §§)
22 §
Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en
nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.
1. En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering.
Den bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen och
ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller styrelses
handläggning. Den får inte avse ämnen som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
2. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot.
Den ska skickas in till fullmäktiges kansli senast dagen före det sammanträde vid
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vilket ledamoten avser att ställa den.
3. Ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet och om interpellationen genom hans
försorg är tillgänglig för fullmäktiges ledamöter. En ersättare som har ställt en
interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas,
bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.
4. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen ställdes. Om interpellationen lämnas
senast 14 dagar innan det sammanträde då den ställs bör den besvaras vid detta
sammanträde.
5. Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift, om att
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde, bör tas in i
kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få tillfälle att ta del av svar
dagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.
6. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap
17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har
ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att
besvara interpellationen.
7. Ordföranden i en nämnd/styrelse till vilken en interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i
ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
8. Ordföranden i en styrelse/nämnd till vilken interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till annan ordförande i styrelse/nämnd i den
egna kommunen om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda
förutsättningar att besvara interpellationen.
9. Interpellationerna bör tillsammans med frågor behandlas före andra ärenden
men efter att dagordningen har fastställts.

Fråga (5 kap 54-56 §§)
23 §
Fråga får ställas av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare och riktas till
ordföranden i en nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige
bestämmer.
En fråga ska skriftligen lämnas in till fullmäktiges kansli senast två timmar före
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sammanträdets början. Detta kan ske via personligt besök, papperspost eller e-post. I
det senare fallet ska ledamoten signera e-postutskrift senast vid sammanträdets början.
Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.
En fråga ska avse ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds/styrelses handläggning.
Den får inte avse myndighetsutövning mot någon enskild.
Frågor får ställas i syfte att inhämta upplysningar och inte kräva ett omfattande
utredningsarbete för att kunna besvaras.
Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande
förklaring.
När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i
överläggningen.
Frågan bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Frågor bör tillsammans med interpellationer behandlas före andra ärenden men efter
att dagordningen har fastställts.

Allmänhetens frågestund (5 kap. 21 §, 8 kap. 20 § KL)
24 §
Allmänheten ska ges möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen vid ett
sammanträde med fullmäktige när årsredovisningen behandlas.
Allmänheten får beredas tillfälle att ställa frågor i ärenden som av kommunfullmäktiges
presidium bedöms som särskilt angelägna och som inte berör myndighetsutövning mot
enskilda eller företag.
I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska
också införas i ortstidningen samt på kommunens hemsida.
Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet, om och hur frågestunden ska
genomföras, och låter kalla de förtroendevalda hos kommunen som behövs för att
lämna upplysningar under den.
Frågor får endast ställas till kommunalråden samt till ordförande samt andre vice
ordföranden i kommunal nämnd/styrelse.
Allmänhetens frågestund hålls maximalt i 30 minuter, innan fullmäktige behandlar det
ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
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Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att
den kan framföras upp till två minuter. Den som svarar disponerar fem minuter.
Frågeställaren har rätt till en följdfråga på högst en minut med anledning av svaret och
den som svarar får två minuter för att svara på replikfrågan.
Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i en fråga och
som efter tillsägelse inte rättar sig efter ordförandens uppmaning. Ordföranden kan
även besluta att avvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ytterligare debatt av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden.

Beredning av ärenden (5 kap 26-34 §§ och 31 § KL )
25 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden
som kommit in efter det närmaste föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut
om beredning och remiss av sådana ärenden som fattats.
Fullmäktiges presidium svarar för att ärenden om ansvarsprövning bereds i enlighet
med kommunallagens bestämmelser i 5 kap 31 §.
Fullmäktiges presidium svarar även för bredning av revisorernas reglemente.

Återredovisning från nämnderna (3 kap 15 § KL)
26 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning
av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive
nämnds reglemente.

Beredning av revisorernas budget
27 §
14

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget.

Beredning vid ansvarsprövning och förklaring vid
revisionsanmärkning (5 kap 25 a § och 31 § samt 9 kap 17 § KL)
28 §
Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning.
Beredningen omfattar att
 Inhämta förklaring från den/de som anmärkning riktas mot som framställts i
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks,
 Lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till
beslutsmotivering,
 Lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning
också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering,
 Lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till
motivering
I fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen ska revisorerna alltid ges tillfälle att
yttra sig.

Valberedning
29 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning
för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla
med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte
är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
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Reservation (4 kap 22 § KL)
30 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Justering av protokollet (5 kap 61 § KL)
31 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligen innan fullmäktige justerar den.

Expediering m.m.
32 §
Utdrag ur protokollet ska sändas till de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Kommunens revisorer ska tillställas hela protokollet.
Fullmäktiges protokoll ska vara tillgängliga på kommunens hemsida.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser
och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige
beslutar annat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-03
Ks §113

Sida
1(2)

Dnr: KS.2017.52

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 14 februari 2017 att föreslå
följande förändringar till kommunfullmäktiges arbetsordning.
De förändringar som föreslås är reglering avseende kommunfullmäktiges
presidiums ansvarsområden och maximal talartid vid motionsinlämnade.

Regleringen innebär att kommunfullmäktiges presidium ska ansvara för
kommunens allmänna representation vid t.ex. invigningar, jubiléer, officiella
besök, uppvaktningar och välkomnande samt firande av högtidsdagar och
utdelning av priser och stipendier, i den mån inte annat organ är ansvarigt.
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för kommunens officiella flaggning och
bereder riktlinjer inom området.
Angående talartiden föreslås att ledamotens första inlägg begränsas till tio
minuter, förutom vid det sammanträde som en motion har lämnats in då
talartiden är begränsad till två minuter.
Ovanstående förslag till förändringar är nu införda i ett förslag till ny
arbetsordning för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2017
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 3 mars 2017
Kommunstyrelsen den 19 april 2017, § 100
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att komplettera stycket om presidiets ansvarsområde
enligt följande: Kommunfullmäktiges presidium ska ansvara för kommunens
allmänna representation vid t.ex. invigningar, jubiléer, officiella besök,
uppvaktningar och välkomnande samt firande av högtidsdagar och utdelning av
priser och stipendier, om inte kommunstyrelsen eller annat organ är ansvarig.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att komplettera stycket om
presidiets ansvarsområde enligt följande: Kommunfullmäktiges presidium
ska ansvara för kommunens allmänna representation vid t.ex. invigningar,
jubiléer, officiella besök, uppvaktningar och välkomnande samt firande av
högtidsdagar och utdelning av priser och stipendier, om inte
kommunstyrelsen eller annat organ är ansvarig.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-03

Sida
2(2)

Ks § 113 (forts.)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 3 maj
2017 att gälla fr.o.m. den 1 juni 2017, samt

att

upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige fr.o.m. den 1
juni 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Revisionsreglemente – Gislaveds kommun
Revisionens roll
1§
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas
demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i
styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när
det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner och
landsting ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.
Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara
förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också
generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner och landsting är att granska om
verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen
inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och
kontroll av verksamheten.
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisionens formella reglering
2§
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente
samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmannarevisionen regleras i
aktiebolagslagen. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex
stiftelselagen.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet –
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag,
lagen om offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer
från fullmäktige.
Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de
organ revisorerna granskar.

Revisorernas antal och organisation
3§
3

Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första
årets i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.
4§
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.
5§
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till
kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som
fastställs för varje enskilt företag. För dessa gäller samma arbetsperiod som för övriga
revisorer se § ovan.
6§
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande/ordförande
och en vice. Uppdraget är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster
och sammanträden. Sammankallande/ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.

Revisorernas uppgifter
7§
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige.

Revisorernas ekonomi och förvaltning
8§
För beredning av budget till revisorerna, lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda
revisorer i stiftelser utser fullmäktige en särskild oberoende beredning som i samråd med
revisorerna tar fram ett budgetförslag.
9§
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och
revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.
10 §
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de
regler som gäller för en kommunal nämnd.
11 §
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett
för revisorernas budget.
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Revisorernas sakkunniga biträden
12 §
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling
tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar
själva om upphandling.
13 §
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och
lekmannarevisorerna.

Revisorernas arbetsformer
14 §
Sammankallande/ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet
och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv.
Sammankallande/ordföranden alternativt revisorerna får kalla även sakkunniga och andra
experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa
sammankomster.
15 §
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.
Sammankallande/ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.
16 §
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.
Sammankallande/ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av sammankallande/ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna
kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan revisorerna justerar den.
17 §
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna
utser.

Revisorernas rapportering
18 §
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas
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granskning.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som
fullmäktige bestämmer.
19 §
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till fullmäktige inför deras behandling av
delårsrapporten.
20 §
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium
så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till
fullmäktiges alla ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige
21 §
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 2 varje år.
Fullmäktiges sammanträden har en stående punkt där revisorerna har möjlighet att
informera om revisionens arbete och resultat.
22 §
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.
Fullmäktiges presidium svarar för bredning av revisorernas reglemente.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om
att brott av förmögenhetsrättlig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols
avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit tillfredsställande åtgärder med
anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv
23 §
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige
6

fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet
24 §
Reglementet gäller från den 1 juni 2017 till dess fullmäktige fattar annat beslut.
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Dnr: KS.2017.54

Reglemente för revisionen
Ärendebeskrivning
En uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning angående
kommunfullmäktiges presidiums ansvarsområde innebär att revisorernas
reglemente också behöver uppdateras. Därav föreslås att revisionernas
reglemente uppdateras med följande formulering: fullmäktiges presidium svarar
för beredning av revisorernas reglemente.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för revisionen den 3 mars 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta revisionsreglemente att gälla från och med den 1 juni 2017, samt

att

nuvarande revisionsreglemente upphör att gälla från och med den 1 juni
2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

PM avseende översyn av nämndorganisation,
arbetssätt och ersättningar till förtroendevalda
inför mandatperioden 2015-2018

Kommunstyrelsekontoret

Antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2014, §94
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PM avseende översyn av nämndorganisation, arbetssätt och ersättningar till förtroendevalda inför mandatperioden 20152018

BAKGRUND
Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av nämndorganisation, arbetssätt och ersättningar till
förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att tillsätta en parlamentarisk kommitté
och godkänna förslag till uppdragsbeskrivning för kommitténs arbete.

POLITISK STYRGRUPP – PARLAMENTARISKA KOMMITTÉN
Den parlamentariska kommittén består av elva ledamöter, där de två största partierna har två
representanter vardera och övriga partier i kommunfullmäktige har en representant vardera. Varje
parti har haft en ersättare. En ordförande och en vice ordförande i kommittén utsåg av
kommunfullmäktige. Kommitténs uppgift har varit att leda arbetet med översynen, återkoppla till
respektive partigrupp och föreslå eventuella förändringar.
Den parlamentariska kommittén har bestått av:
Agneta Karlsson (M), ordförande
Niclas Palmgren (M)
Gunnel Augustsson (S), vice ordförande
Marie Johansson (S)
Inga-Maj Eleholt (C)
Sven Nilsson (FP)
Lennart Kastberg (KD)
Robert Erlandsson (MP)
Amir Horozic (V)
Erik Andersson (K)
Anders Gustafsson (SD)

ARBETSGRUPP
Kommundirektör, kanslichef och utvecklingsledare har ingått i en arbetsgrupp med uppdrag att ta
fram underlag till den parlamentariska kommittén och vara sekreterare i kommittén.

KOMMITTÉNS ARBETSSÄTT
Kommittén har haft 7 möten inför kommunfullmäktiges behandling av kommitténs förslag. Vid det
första mötet godkändes en handlings- och tidplan som hade tagits fram av arbetsgruppen. Översynen
har genomförts i tre steg. Arbetet inleddes med en genomgång av nuvarande nämndorganisation med
arbetssätt och nuvarande ersättningsregler samt det regelverk som styr och ger förutsättningar för
organisation och arbetssätt. En enkät genomfördes till fullmäktige och kommittén gick igenom ett
antal utvärderingar rörande förändrat arbetssätt för kommunstyrelsen, införandet av digitala
handlingar till fullmäktige, styrelser och nämnder och demokratiberedningens underlag kring olika
möjligheter till permanenta former för medborgardialog. Utifrån ovanstående underlag stämde
ledamöterna av i sina respektive partigrupper vilka specifika frågor de ville ha belysta och utredda i
översynsarbetet.
I steg 2 har arbetsgruppen tagit fram underlag utifrån de frågeställningar som har lyfts i
partigrupperna och återkopplats till kommittén.
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I steg 3 har kommittén analyserat underlaget och de synpunkter som har kommit fram i respektive
partigrupp.
Ovanstående har legat till grund för de förslag som styrgruppen nu lämnar:

KOMMITTÉNS FÖRSLAG
INLEDNING
Kommitténs förslag består av förändringar kring nämndorganisationen som föreslås genomföras i
samband med den nya mandatperioden 2015-2018 och som kommunfullmäktige har att ta ställning till
den 23 juni 2014. Förslaget består också av förslag kring förändringar i nämndorganisationen som
föreslås utredas under mandatperioden.
När det gäller nivån på ersättningarna till förtroendevalda (bilaga 1), regler för partistöd och ny
arbetsordning för kommunfullmäktige föreslås att de behandlas i nästa steg när nämndorganisation
och arbetssätt har fastställts dock senast i september 2014.

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSSÄTT – KOMMUNFULLMÄKTIGES
ARBETSORDNING
Kommittén föreslår att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ta fram förslag till ny arbetsordning
för kommunfullmäktige utifrån det grundförslag som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
kommer att komma med under våren 2014 och de förslag till ändringar som föreslås av kommittén.
SKL:s grundförslag kommer bland annat att innehålla formuleringar kring presidiets nya roll som har
införts i kommunallagen.
Kommittén är också överens om att i det nya förslaget till arbetsordning bör det vara reglerat att
interpellationer och frågor kommer bland de första ärendena på dagordningen.
Kommittén är också överens om att placeringsordningen i fullmäktige inte ska ändras, dvs.
ledamöterna ska sitta i den ordning som de blir invalda.
Avseende talartid föreslår S, M, C, MP, KD och FP att ledamots inlägg begränsas till 10 minuter under
förutsättning av att det är i överensstämmelse med gällande lagstiftning. M föreslår att man bör kunna
anmäla i förväg till presidiet om man behöver mer än 10 minuter för inledning och få det prövat av
presidiet före sammanträdet. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt
till ett inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Replik ska
begäras senast innan talarens inlägg avslutats. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet
då begäran om att få göra inlägget framställs. Rätt till genmäle för talaren med ytterligare två minuter
finns då. K framför avvikande mening avseende begränsning av talartid för ledamots inlägg.
I 3 kap. kommunallagen stadgas att fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Bestämmelser om fullmäktigeberedningar kan tas in i
arbetsordningen. Att möjligheten ges genom arbetsordningen innebär inte att det med automatik
kommer att tillsättas beredningar eftersom det kräver beslut av fullmäktige. Under kommitténs
arbete har C och MP uttalat sig positiva till beredningar under fullmäktige inom specifika områden
som inte krockar med övriga nämnders arbeten. S och K anser att möjligheten till beredningar under
fullmäktige ska användas restriktivt.
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För att vitalisera fullmäktige har kommittén också föreslagit att information om pågående ärenden
införs och att man i så fall ska lägga det i anslutning till sammanträdet. Avseende vitaliseringen av
fullmäktige har V tagit upp möjligheten till allmänhetens frågestund.

NÄMNDORGANISATION OCH ANTALET LEDAMÖTER
Nedan följer de förändringar som föreslås kring vilka nämnder som ska finnas, uppgiftsfördelningen
mellan nämnderna, antalet ledamöter i styrelse och nämnder, utskott under nämnderna,
kommunstyrelsen och dess arbetssätt samt utredningsuppdrag kring nämndorganisationen som
föreslås genomföras under mandatperioden 2015-2018.
NÄMNDORGANISATIONEN
Under kommitténs arbete har frågan lyfts om att bilda en överförmyndarnämnd enligt Tranemo
kommuns modell. Tranemo kommun ingår från och med 2012 i en gemensam kansliorganisation där
flera kommuner deltar under namnet, Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Verksamheten bedrivs i
ett gemensamt kontor i Skövde. Varje kommun har fortfarande kvar en egen överförmyndare eller
överförmyndarnämnd och en kontaktperson. Alla verksamhetsfrågor besvaras av tjänstemännen i
Skövde. Överförmyndarnämnden i Tranemo har delegerat sina befogenheter till tjänstemännen på
det gemensamma kontoret. Endast vissa beslut såsom avslagsbeslut och vitesföreläggande tas av den
egna kommunens överförmyndare/överförmyndarnämnd. Detta motsvarar det förhållande som gäller
för Gislaveds kommun i sitt samarbete om kansliorganisation för GGVV- kommunerna med kansliet
organiserat i Värnamo kommun. Tranemo kommuns överförmyndarnämnd består av tre
förtroendevalda. Det är samma förtroendevalda som ingår i kommunstyrelsens allmänna utskott.
I kommittén har M, FP, S, MP, KD, V och K framfört att de är positiva till att införa en
överförmyndarnämnd. C har aviserat att de är tveksamma till en sådan förändring. Som tidigare har
nämnts har GGVV-kommunerna ett gemensamt kansli och likartade arbetsformer. De övriga
kommunerna har liksom Gislaved idag en överförmyndare. En förändring där Gislaved inför en
nämnd innebär sannolikt för Gislaveds del att ordföranden i överförmyndarnämnden kommer att få
rollen av ”överförmyndare” i det gemensamma överförmyndarrådet och motsvarande organ. Avtalet
om gemensamt överförmyndarkansli ska ses över och aktualiseras, varvid samråd om planerade
förändringar i Gislaveds nämndorganisation måste ske.
FP har när det gäller nämndorganisationen föreslagit att barn- och utbildningsnämnden delas upp i två
nämnder med nio ledamöter vardera. En gymnasienämnd inklusive vuxenverksamheten och en nämnd
för övrig skolverksamhet.
UPPGIFTSFÖRDELNINGEN MELLAN NÄMNDERNA
När det gäller uppgiftsfördelningen mellan nämnderna är det tre områden som har diskuterats.




att flytta tillståndsgivning och tillsynsfrågorna kring alkohol från socialnämnden till bygg- och
miljönämnden
att flytta musikskolan från barn- och utbildningsnämnden till kulturnämnden
att flytta ansvaret för fritidsgårdarna från barn- och utbildningsnämnden till fritidsnämnden. Se
vidare om det under avsnittet om utredningsuppdrag kring nämndorganisationen.

När det gäller frågan om att flytta musikskolan anser kommittén att ansvaret för den ska ligga kvar
hos barn- och utbildningsnämnden.
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Avseende ansvaret för alkoholtillsynen har kommunstyrelsekontoret tagit fram en översiktlig
konsekvensbeskrivning, se bilaga 1. M, S, C, KD och V anser att ansvaret för alkoholfrågorna ska
flyttas från socialnämnden till bygg- och miljönämnden. V framhåller att det är viktigt att kompetensen
inom det sociala området följer med över. FP, MP och K anser att ansvaret ska ligga kvar hos
socialnämnden.
Kommitténs diskussion kring nämndorganisationen utmynnar i tre alternativa förslag som redovisas i
bilaga 2A – 2C inklusive redovisning av nuvarande organisation (2D).
ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSE OCH NÄMNDER
C, S, V, MP, KD och SD framför att de anser att det ska vara 15 ledamöter i kommunstyrelsen, 15
ledamöter i barn- och utbildningsnämnden och i socialnämnden samt i övrigt oförändrat antal
ledamöter. M anser att det ska vara 15 ledamöter i kommunstyrelsen, 13 ledamöter i barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden samt 7 ledamöter i övriga nämnder förutom den
gemensamma räddningsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden. K instämmer i C:s m.fl.
förslag förutom avseende bygg- och miljönämnden där de anser att det ska vara 11 ledamöter och
framför i övrigt att det är viktigt att det är ett ojämnt antal ledamöter i nämnderna. FP anser att barnoch utbildningsnämnden ska delas i två nämnder med 9 ledamöter i vardera och om inte det förslaget
går igenom ställer de sig bakom C:s m.fl. förslag.
I bilaga 3A redovisas antalet ledamöter under mandatperioden 2007-2010 och 2011-2014 och i 3B
fyra alternativa förslag för mandatperioden 2015-2018.
PRESIDIERNAS SAMMANSÄTTNING
Den parlamentariska kommittén föreslår att presidierna i kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden, fastighetsnämnden,
fritidsnämnden och i kulturnämnden ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande. I valnämnden, överförmyndarnämnden och räddningsnämnden ska presidiet bestå av
ordförande och vice ordförande.
UTSKOTT UNDER NÄMNDERNA
Vid föregående översyn av nämndorganisationen inför mandatperioden 2011-2014 diskuterades olika
alternativ kring nämnder utan utskott. Motivet för att genomföra en sådan förändring då var att på
det sättet öka delaktigheten för alla ledamöter i nämnden/styrelsen och på det viset göra uppdraget
mer intressant. En förändring i linje med detta infördes för kommunstyrelsen men inte för övriga
nämnder.
M, C och MP framför att om kommittén väljer att gå vidare med förslag om nämnder utan utskott
kan det vara aktuellt för kulturnämnden och fritidsnämnden. S anser att utskotten ska vara kvar i
nämnderna.
KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS ARBETSSÄTT
Inför nuvarande mandatperiod infördes ett förändrat arbetssätt för kommunstyrelsen som
innebar att det inte inrättades något arbetsutskott under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
har istället sammanträtt två gånger i månaden varav det ena har fungerat mer som ett
beredande inför nästa sammanträde med kommunstyrelsen. Beslut har kunnat fattas direkt vid
båda sammanträdena under förutsättning av att alla ledamöter har varit ense om att så ska
göras.
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Kommunstyrelsen har också arbetat med ett antal styrgrupper med uppgift att bereda frågor
avseende t.ex. framtagande av en turismstrategi, översiktsplan, energiplan,
kollektivtrafikstrategi, näringslivsstrategi etc.
M framför att upplevelsen är att arbetssättet med styrgrupper inte har fungerat fullt ut men att det
har varit en fördel med beredande och beslutande kommunstyrelse för att öka informationen och
delaktigheten i olika frågor. M konstaterar att vissa ärenden kräver en fördjupning och en djupare
beredning och för dessa behövs ett arbetsutskott. Förslagsvis har man kvar två
kommunstyrelsemöten per månad som är beredande respektive beslutande för vissa ärenden och att
man inför ett arbetsutskott som sammanträder två gånger per månad kring de ärenden som kräver
en djupare beredning. Vilka dessa ärenden är behöver tydliggöras men företrädesvis handlar det om
de frågor som idag har behandlats i styrgrupperna och i ekonomi- och markutskottet.
Personalutskottet ska vara kvar men förslagsvis består det av kommunstyrelsens presidium och det
behöver ses över vilka ärenden som bereds via personalutskottet respektive beslutas av utskottet
och vilka frågor som delegeras till förvaltningarna och personalenheten eller anses vara ren
verkställighet.
S anser att arbetsutskottet ska införas igen för att möta behovet av en djupare beredning i vissa
frågor som kommer att vara nödvändigt i framtiden. S anser i grunden att personalutskottet inte ska
vara kvar men kan tänka sig ett mindre personalutskott bestående av kommunstyrelsens presidium
och där frågorna som ska behandlas av utskottet är tydligt avgränsade. S ställer sig bakom M:s förslag
med två kommunstyrelsemöten per månad och två möten med arbetsutskottet
C ställer sig bakom förslaget om att återinföra arbetsutskottet med två kommunstyrelsemöten per
månad och två möten med arbetsutskottet. C anser att personalutskottet ska vara kvar. MP ställer
sig också bakom förslaget att återinföra arbetsutskottet.
KD upplever att dagens arbetssätt kring kommunstyrelsen har fungerat bra och gett mer information
och delaktighet i olika frågor. Arbetssättet med styrgrupper har upplevts som positivt. FP instämmer i
synpunkterna och båda partierna framför att de inte är emot föreslagen förändring med att återinföra
arbetsutskottet men poängterar vikten av att informationsbehovet, särskilt för de mindre partierna
tillgodoses. K framför att de anser att arbetssättet med ett beredande och ett beslutande
kommunstyrelse har varit positivt. V menar att det är viktigt att kommunstyrelsens styrningsroll
fungerar och att det finns en effektiv hantering av ärendena. Det viktiga är att ett arbetsutskott inte
tar över den styrande rollen som är kommunstyrelsens uppgift.
Kommittén har diskuterat hur man löser informationsbehovet. En insynsplats för små partier kan
vara en lösning på behovet av information liksom att man vid kommunstyrelsens sammanträden är
mån om att informera om ärenden som är på gång från arbetsutskottet. Ytterligare en möjlighet är
att ge ersättare som inte tjänstgör närvarorätt med arvodering vilket kan ha betydelse för mindre
partier som endast har ersättarplats.
UTREDNINGSUPPDRAG KRING NÄMNDORGANISATIONEN
Ytterligare områden där det har diskuterats förändringar är gällande ansvaret för fritidsgårdar, en
förändring avseende AB Gislavedshus om att det ska gå över från bolagsform till förvaltning samt
frågan om en upphandlingsnämnd och ökad samverkan i upphandlingsfrågor eller inte.
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Respektive område kräver sin utredning och konsekvensanalys. Varje utredning bör också föregås av
en uppdragsbeskrivning som tydliggör nuläget inom området, omvärdsanalys, kartläggning av
intressenter och utifrån det en avgränsning av utredningsuppdraget.
När det gäller ansvaret för fritidsgårdarna finns det redan ett konkretiserat mål för 2014 om att
genomföra en utredning. Arbetet med en uppdragsbeskrivning för den utredningen är påbörjad.

MEDBORGARINFLYTANDE
I samband med översynen av nämndorganisationen inför denna mandatperiod beslutade
kommunfullmäktige att inrätta beredning/-ar under fullmäktige för skilda demokratifrågor. Vid
tillsättandet av en beredning skulle fullmäktige besluta om sammansättning, arbetsformer,
under vilken tid beredningen skulle arbeta och uppdrag inom demokratiområdet. Den 5 maj
2011 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en demokratiberedning som skulle arbeta med
att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. Demokratiberedningen
har som en del i sitt arbete tagit fram en rapport som beskriver olika permanenta möjligheter
till medborgardialog som överlämnats till den parlamentariska kommittén och redovisats för
kommittén.
C, M, S, KD, FP, V, MP och SD föreslår, att i samband med den nya mandatperioden, införs att
Open Space för ungdomar ska genomföras vartannat år. C förslår också att det årligen ska
genomföras ortsutvecklingsträffar. MP, K och V ställer sig också positiva till
ortsutvecklingsträffar. S säger nej till ortsutvecklingsträffar. V framför att det är positiva till att
någon form av medborgardialog permanentas.
S tar upp att det är viktigt att arbetet med medborgardialog som har kommit igång i och med
medborgardialogprojektet nu fortsätter i nämnderna. I arbetet med översynen av
bolagsordningarna har det föreslagits att bolagens årsstämmor ska vara öppna för allmänheten
med möjlighet att ställa frågor i samband med behandlingen av årsredovisningen. I linje med det
ska det också vara en allmänhetens frågestund när kommunfullmäktige behandlar
årsredovisningen. Dessa eventuella förändringar är också ett led i att öka möjligheten till
medborgarinflytande.

ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRTROENDEVALDA
Kommittén föreslår inte någon förändring i konstruktionen av bestämmelserna. Bestämmelserna är
senast reviderade den 24 juni 2013. Bilaga 1 som tillhör bestämmelserna och innehåller nivåer för
fasta arvoden, timarvoden, taket för förlorad arbetsinkomst kan komma att förändras beroende på
om det blir några förändringar i nämndorganisationen och arbetssätt.

PARTISTÖDET
Kommittén föreslår att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ta fram ett grundförslag på regler
för partistödet utifrån förändringarna i kommunallagen. Förslaget ska vara framtaget och berett så att
det kan behandlas av kommunfullmäktige senast i september 2014. I samband med den politiska
beredningen av förslaget behandlas också frågan om en eventuell ökning av partistödet i någon del,
grundstödet eller det mandatbundna stödet. C, FP, K och V anser att totala nivån för partistödet i
Gislaveds kommun ska överensstämma med snittet i riket och att andelen som är grundstöd bör ligga
något högre än idag.

TIDPLAN FÖR BEHANDLING AV NÄMNDORGANISATIONEN
Förslaget till förändringar i nämndorganisation ska behandlas i kommunstyrelsen den 6 och 13 maj
och antas av kommunfullmäktige den 23 juni 2014.
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VIDARE UPPDRAG SOM BEHANDLAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE HÖSTEN
2014
Följande delar föreslås att kommunfullmäktige behandlar senast den 25 september 2014.


Bilaga 1 till Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds
kommun (tillsammans med bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda)



Regler för Partistöd



Arbetsordning för kommunfullmäktige

UTREDNINGSUPPDRAG SOM SKA FÄRDIGSTÄLLAS UNDER
MANDATPERIODEN 2015-2018
Utredningsuppdrag som föreslås färdigställas för politisk behandling under mandatperioden 20152018:


Översyn av organisatorisk tillhörighet för fritidsgårdsverksamheten



Utredning avseende organisatorisk form för Gislavedshus



Utredning avseende upphandlingsfrågor, nämnd, ökad samverkan etc.

Varje utredningsuppdrag ska föregås av en uppdragsbeskrivning som tydliggör nuläget inom området,
omvärdsanalys, kartläggning av intressenter och utifrån det en avgränsning av utredningsuppdraget.
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2014-01-20

Bilaga 1

KONSEKVENSER ALKOHOLHANDLÄGGARE
Uppdrag: Undersöka konsekvenser av att föra över tillsynsfrågorna kring alkohol från
socialnämnden till bygg- och miljönämnden.
Bygg- och miljöförvaltningen (Gislaved): Susanne Norberg bygg- och miljöchef, är positiv
till att överföra tillsynfrågorna kring alkohol till bygg- och miljöförvaltningen, bygg- och
miljönämnden. I Svenljunga kommun, där Susanne tidigare var bygg- och miljöchef, låg ansvaret
för alkoholhandläggningen på bygg- och miljöförvaltningen. Susanne har därför kunskaper om
alkohollagstiftningen och goda erfarenheter av att alkoholhandläggningen finns inom bygg- och
miljöförvaltningens område.
Socialförvaltningen (Gislaved): Monica Svensson socialchef, är positiv till att överföra
tillsynfrågorna kring alkohol till bygg- och miljöförvaltningen, bygg-och miljönämnden. Monica
menar att eventuella nackdelar uppvägs av alla de fördelar som finns med att bygg- och
miljöförvaltningen, bygg- och miljönämnden ansvarar för frågorna. Bland annat undviks
ensamarbete för alkoholhandläggaren eftersom hon/han får fler kollegor som är vana vid samma
inspektionsmodell. För att tydligt få kopplingen till alkoholprevention är det viktigt att
alkoholhandläggaren, oavsett förvaltning- nämndtillhörighet, fortfarande är aktiv inom
folkhälsoarbetet och deltar i folkhälsorådet.
Socialnämnden (Gislaved): Socialnämnden är positiv till att överföra tillsynfrågorna kring
alkohol till bygg- och miljöförvaltningen, bygg-och miljönämnden.
David Davidsson, livsmedelsinspektör och alkoholhandläggare Gnosjö kommun:
David menar att det både finns för- och nackdelar med att alkoholhandläggningen finns inom
bygg- och miljöförvaltningens, -respektive socialförvaltningens område. Inom bygg- och
miljöförvaltningen finns ett juridiskt tänk med fokus på myndighetsutövning som gör att
förtroendevalda och chefer kan missa den sociala- och individuella aspekten som
alkoholutskänkning innebär. Å andra sidan kan det vara svårt för en ensam alkoholhandläggare på
socialförvaltningen att upparbeta den kontinuitet och kontakt som det blir om
livsmedelsinspektioner och alkoholtillsyn kan samordnas. Med fler och tätare besök är det lättare
att bygga relationer och skapa förtroende. David menar med utgångspunkt från möten med den
grupp som Länsstyrelsen i Jönköping arrangerar då alkoholhandläggare från hela länet samlas, att
de handläggare som arbetar på en socialförvaltning gärna pratar ”mjuka frågor” så som
bemötande, bedömning av berusningsgrad, m.m. och de handläggare som arbetar på en bygg- och
miljöförvaltning gärna pratar ”hårda frågor” så som lagastiftning, rutiner, policies och blanketter.
David efterlyser ett närmare samarbete mellan kommunerna i GGVV när det gäller
alkoholhandläggningen. Framförallt när det gäller kunskapsöverföring mellan handläggare och
avseende att utarbeta ett system då handläggare kan hjälpas åt att genomföra inspektioner i
grannkommunerna.
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Fördelar med att överföra alkoholhandläggningen till bygg- och miljöförvaltningen:
• Personer som arbetar inom bygg- och miljöområdet är vana vid att hantera
inspektionsmodellen som är densamma för alkoholtillsyn som för livsmedels – respektive
hälsoskydd.
• Livmedelslagstiftningen och alkohollagstiftningen harmonierar med varandra så tillvida att det i
princip är samma bedömningar som görs, det vill säga för att få serveringstillstånd för alkohol
måste den sökande även uppfylla livmedelslagstiftningens krav. Enligt alkohollagstiftningen råder
omvänd bevisbörda det vill säga det är den sökande som ska bevisa att vederbörande är lämplig
att servera alkohol.
• Positivt för alkoholhandläggaren eftersom hon/han kan samarbeta med livsmedelsinspektörer
kring tillsynsärenden. Finns möjlighet att samordna inspektionerna. Mycket ensamarbete kan
undvikas för alkoholhandläggaren
Nackdelar med att överföra alkoholhandläggningen till bygg- och miljöförvaltningen:
• De sociala konsekvenserna av alkoholanvändning kan komma att prioriteras ned. Samarbetet
med personal som arbetar med att minska alkoholens sociala konsekvenser, till exempel
fältsekreterare, kan bli mindre. Oavsett nämnd- förvaltningstillhörighet ska alkoholhandläggaren
fortsättningsvis även medverka i folkhälsorådet och ha en ständig dialog med socialförvaltningen
och personal som arbetar med missbruksfrågor.
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BILAGA 2 A

Gislaveds Kommun
Valberedning

Kommunfullmäktige

Revision

Tillfälliga beredningar

Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsekontoret

Valnämnden
Gemensam räddningsnämnd
med Gnosjö

Alkoholtillsyn

Räddningstjänsten

Barn- och
utbildningsnämnden

Bygg- och
miljönämnden

Fastighetsnämnden

Tekniska Nämnden

Fritidsnämnden

Socialnämnden

Kulturnämnden

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Bygg- och
miljöförvaltningen

Fastighetsförvaltningen

Tekniska
förvaltningen

Fritids
förvaltningen

Social
förvaltningen

Kultur
förvaltningen

BILAGA 2 B

Gislaveds Kommun
Valberedning

Kommunfullmäktige

Revision

Tillfälliga beredningar

Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsekontoret

Valnämnden

Alkoholtillsyn

Gemensam räddningsnämnd
med Gnosjö

Räddningstjänsten

Barn- och
utbildningsnämnden

Bygg- och
miljönämnden

Fastighetsnämnden

Tekniska Nämnden

Fritidsnämnden

Socialnämnden

Kulturnämnden

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Bygg- och
miljöförvaltningen

Fastighetsförvaltningen

Tekniska
förvaltningen

Fritids
förvaltningen

Social
förvaltningen

Kultur
förvaltningen

BILAGA 2 C
Gislaveds Kommun
Valberedning

Kommunfullmäktige

Revision

Tillfälliga beredningar

Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsekontoret

Valnämnden
Gemensam räddningsnämnd
med Gnosjö

Alkoholtillsyn

Räddningstjänsten

Gymnasienämnden inkl.
vuxenverksamheten

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Bygg- och
miljönämnden

Fastighetsnämnden

Tekniska Nämnden

Fritidsnämnden

Socialnämnden

Kulturnämnden

Bygg- och
miljöförvaltningen

Fastighetsförvaltningen

Tekniska
förvaltningen

Fritids
förvaltningen

Social
förvaltningen

Kultur
förvaltningen

BILAGA 2 D

Gislaveds Kommun
Valberedning

Kommunfullmäktige

Revision

Tillfälliga beredningar

Kommunstyrelsen
Överförmyndaren

Kommunstyrelsekontoret

Valnämnden
Gemensam räddningsnämnd
med Gnosjö

Alkoholtillsyn

Räddningstjänsten

Barn- och
utbildningsnämnden

Bygg- och
miljönämnden

Fastighetsnämnden

Tekniska Nämnden

Fritidsnämnden

Socialnämnden

Kulturnämnden

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Bygg- och
miljöförvaltningen

Fastighetsförvaltningen

Tekniska
förvaltningen

Fritids
förvaltningen

Social
förvaltningen

Kultur
förvaltningen

Bilaga 3A

Antal ledamöter och ersättare under mandatperioderna 2007-2010 och
2011-2014
Nämnd

Antal
ledamöter +
ersättare

Antal
ledamöter +
ersättare

2007-2010

2011-2014

Kommunstyrelsen

15+15

14+14

Arbetsutskott

7+7

Personalutskott

5+5

5+5

Barn- och
utbildningsnämnden

13+13

14+14

5+5

5+5

11+11

9+9

5+5

3+3

Fastighetsnämnden

9+9

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

Fritidsnämnden

9+9

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

Kulturnämnden

9+9

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

Socialnämnden

13+13

14+14

Arbetsutskott

5+5

5+5

Socialt utskott

5+5

5+5

Tekniska nämnden

9+9

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

Räddningsnämnd

Ks tillika
räddningsnämnd

Gemensam
nämnd med
Gnosjö med tre
ledamöter från
vardera kommun

Arbetsutskott
Bygg- och
miljönämnden
Arbetsutskott

Kommentar

Kommunstyrelsen har
utsett styrgrupper för
specifika frågor 20112014

6+6
Överförmyndare

1

1

Valnämnd

5+5

5+5

Gemensam
administration med
Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo med
samarbetsavtal.

Bilaga 3B

Antal ledamöter och ersättare under mandatperioden 2015-2018,
4 alternativ
Antal
ledamöter
+ ersättare

Antal
ledamöter
+ ersättare

Antal
ledamöter
+ ersättare

Antal
ledamöter
+ ersättare

Alt. 1(C, S,
V, MP, KD,
SD)

Alt. 2 (M)

Alt. 3 (K)

Alt. 4 (FP)

Kommunstyrelsen

15+15

15+15

15+15

Enligt alt. 1

Allmänt utskott

7+7

7+7

Personalutskott

3+3

3+3

Barn- och
utbildningsnämnden

15+15

13+13

15+15

5+5

5+5 (ev 2
utskott)

5+5

Delas i 2 nionämnder.
Om inte alt.
4 ställer sig
bakom alt. 1)

9+9

7+7

11+11

3+3

3+3

5+5

Fastighetsnämnden

9+9

7+7

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

3+3

Fritidsnämnden

9+9

7+7

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

3+3

Kulturnämnden

9+9

7+7

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

3+3

Socialnämnden

15+15

13+13

15+15

Arbetsutskott

5+5

5+5

5+5

Socialt utskott

5+5

5+5

5+5

Tekniska nämnden

9+9

7+7

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

3+3

Räddningsnämnd

Gemensam
nämnd med
Gnosjö med
tre
ledamöter
från vardera
kommun

Gemensam
nämnd med
Gnosjö med
tre
ledamöter
från vardera
kommun

Gemensam
nämnd med
Gnosjö med
tre
ledamöter
från vardera
kommun

Gemensam
nämnd med
Gnosjö med
tre
ledamöter
från vardera
kommun

6+6

6+6

6+6

6+6

Överförmyndarnämnd

3+3 (undantag
C, ej nämnd)

3+3

3+3

3+3

Valnämnd

5+5

5+5

5+5

5+5

Nämnd

Arbetsutskott
Bygg- och
miljönämnden
Arbetsutskott

Enligt alt. 1

Enligt alt. 1
Enligt alt. 1
Enligt alt. 1
Enligt alt. 1

Enligt alt. 1

Kommitténs förslag avseende presidiernas sammansättning i styrelse och nämnder se sidan 6 i PM.
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Översyn av nämndsorganisation inför mandatperioden 2015 - 2018
Ärendebeskrivning
Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av nämndorganisation, arbetssätt
och ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013
att tillsätta en parlamentarisk kommitté och godkänna förslag till
uppdragsbeskrivning för kommitténs arbete.
Den parlamentariska kommittén består av elva ledamöter, där de två största
partierna har två representanter vardera och övriga partier i
kommunfullmäktige har en representant vardera. Varje parti har haft en
ersättare. En ordförande och en vice ordförande i kommittén utsåg av
kommunfullmäktige. Kommitténs uppgift har varit att leda arbetet med
översynen, återkoppla till respektive partigrupp och föreslå eventuella
förändringar.
Översynen har genomförts i tre steg av kommittén. Arbetet inleddes med en
genomgång av nuvarande nämndorganisation med arbetssätt och nuvarande
ersättningsregler samt det regelverk som styr och ger förutsättningar för
organisation och arbetssätt. En enkät genomfördes till fullmäktige och
kommittén gick igenom ett antal utvärderingar rörande förändrat arbetssätt för
kommunstyrelsen, införandet av digitala handlingar till fullmäktige, styrelser och
nämnder och demokratiberedningens underlag kring olika möjligheter till
permanenta former för medborgardialog. Utifrån ovanstående underlag stämde
ledamöterna av i sina respektive partigrupper vilka specifika frågor de ville ha
belysta och utredda i översynsarbetet. I steg 2 har arbetsgruppen tagit fram
underlag utifrån de frågeställningar som har lyfts i partigrupperna och
återkopplats till kommittén. I steg 3 har kommittén analyserat underlaget och
de synpunkter som har kommit fram i respektive partigrupp.
Ovanstående har legat till grund för de förslag som styrgruppen lämnade i PM,
daterat den 24 april 2014.
I kommittén finns en majoritet kring följande områden:
Nämndorganisationen och uppgiftsfördelningen mellan nämnderna
Införande av en överförmyndarnämnd bestående av tre ledamöter och tre
ersättare samt att flytta tillståndsgivning och tillsynsfrågor kring alkohol från
socialnämnden till bygg- och miljönämnden, se skiss i bilaga 2B i PM.
Antal ledamöter i styrelse och nämnder
Att antalet ledamöter i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och i
socialnämnden ska vara 15 samt i övrigt oförändrat antal ledamöter, se bilaga
3B i PM, alternativ 1.
Utskott
I bilaga 3B redovisas också förslag kring utskott i styrelse och nämnder. Det
finns i kommittén en majoritet för att kommunstyrelsen ska ha två utskott, se
bilaga 3B, alternativ 1 och 2.
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Kommittén föreslår i detta sammanhang att det ska fortsätta att vara två
kommunstyrelsesammanträden per månad, där ett är beredande och ett är
beslutande och att ett allmänt utskott införs som sammanträder två gånger per
månad.
Presidiernas sammansättning
Den parlamentariska kommittén föreslår att presidierna i samtliga nämnder ska
bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande med
undantag för valnämnden, överförmyndarnämnden, krisledningsnämnden och
räddningsnämnden där presidiet ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Medborgarinflytande
Att i samband med den nya mandatperioden införa att Open Space för
ungdomar ska genomföras vartannat år.
Kommittén kommer att arbeta vidare med förslag kring ersättnings
bestämmelser för förtroendevalda, nya regler för partistödet samt förslag till ny
arbetsordning för kommunfullmäktige. Dessa ska behandlas av
kommunfullmäktige senast den 25 september 2014.
Kommittén lämnar också förslag om att följande utredningsuppdrag ska
färdigställas för politisk behandling under mandatperioden 2015 - 2018:
 Översyn av organisatorisk tillhörighet för fritidsgårdsverksamheten
 Utredning avseende organisatorisk form för Gislavedshus
 Utredning avseende upphandlingsfrågor, nämnd, ökad samverkan etc.
Varje utredningsuppdrag ska föregås av en uppdragsbeskrivning som tydliggör
nuläget inom området, omvärdsanalys, kartläggning av intressenter och utifrån
det en avgränsning av utredningsuppdraget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2014 diskuterades frågan om
att flytta alkoholhandläggningen från socialnämnden till bygg- och miljönämnden.
Eftersom detta innebär en organisationsförändring lämnades ärendet vidare för
samverkan med de fackliga organisationerna.
Vid KSAM:s sammanträde den 19 maj 2014 har organisationsförändringen
presenterats. De fackliga parterna har inget att erinra.
Kommunstyrelsen har den 3 juni 2014 beslutar att bifalla den parlamentariska
kommitténs majoritetsförslag, konkretiserat i sju att-satser.
Beslutsunderlag
PM avseende översyn av nämndorganisation, arbetssätt och ersättningar till
förtroendevalda inför mandatperioden 2015-2018 daterad den 24 april 2014.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2014
Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, § 152
Kommunstyrelsen den 13 maj 2014, § 170
Protokoll KSAM den 19 maj 2014
Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, § 226
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Yrkande
Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
komplettering av beslutet: att alkoholtillsynen överflyttas från socialnämnden till
bygg- och miljönämnden från och med den 1 januari 2015 och med följande
anpassning av förvaltningarnas organisation.
Ann-Katrin Strand (FP) och Gunnel Augustsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag och Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande.
Erik Andersson (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag och följande
tilläggsyrkande: att under Medborgarinflytande ska förslag om
ortsutvecklingsträffar skrivas in promemorian.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Erik Anderssons (K)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för avslag på Erik Anderssons (K) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Erik Anderssons (K) tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 13 NEJ-röster. 1 plats är obesatt.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå Erik Anderssons (K)
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar

Justerares signatur

att

fastställa nämndorganisation och uppgiftsfördelning mellan nämnderna för
mandatperioden 2015-2018 enligt bilaga 2B,

att

fastställa antalet ledamöter i nämnder och styrelser enligt bilaga 3B,
alternativ 1,

att

fastställa antalet utskott enligt bilaga 3B, alternativ 1,

att

presidierna i samtliga nämnder ska bestå av ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande med undantag för valnämnden,
överförmyndarnämnden, krisledningsnämnden och räddningsnämnden,
där presidiet ska bestå av ordförande och vice ordförande,

att

alkoholtillsynen överflyttas från socialnämnden till bygg- och
miljönämnden från och med den 1 januari 2015 och med följande
anpassning av förvaltningarnas organisation,
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att

Open Space för ungdomar ska genomföras vartannat år fr.o.m.
mandatperioden 2015 - 2018,

att

följande utredningsuppdrag ska färdigställas för politisk behandling under
mandatperioden 2015 - 2018:




Översyn av organisatorisk tillhörighet för fritidsgårdsverksamheten
Utredning avseende organisatorisk form för Gislavedshus
Utredning avseende upphandlingsfrågor, nämnd, ökad samverkan
etc.

Varje utredningsuppdrag ska föregås av en uppdragsbeskrivning som
tydliggör nuläget inom området, omvärldsanalys, kartläggning av
intressenter och utifrån det en avgränsning av utredningsuppdraget, samt
att

uppdra till kommunstyrelsen att tillse att reglementen för samtliga
nämnder samt policies och riktlinjer ses över och revideras för
behandling av kommunfullmäktige.

Reservation
Erik Andersson (K) och Claes Arlid (K) reserverar sig till förmån för Erik
Anderssons (K) tilläggsyrkande.

Expedieras till:
Parlamentariska kommittén
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektören
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Reviderad bilaga 3B tillhörande PM Översyn av nämndorganisation antaget 23 juni 2014

Antal ledamöter och ersättare under mandatperioden 2015-2018,
Förslag från valteknisk samverkan S+M+MP
Nämnd

Antal ledamöter + ersättare

Kommunstyrelsen

15+15

Allmänt utskott

7+7

Personalutskott

3+3

Näringsutskott

5+5

Barn- och utbildningsnämnden

15+15

Arbetsutskott

5+5

Antagningsdelegationen

3+3

Bygg- och miljönämnden

9+9

Arbetsutskott

3+3

Fastighetsnämnden

9+9

Arbetsutskott

3+3

Fritidsnämnden

9+9

Arbetsutskott

3+3

Kulturnämnden

9+9

Arbetsutskott

3+3

Socialnämnden

15+15

Arbetsutskott

5+5

Socialt utskott

5+5

Tekniska nämnden

9+9

Arbetsutskott

3+3

Räddningsnämnd

Gemensam nämnd med Gnosjö med tre
ledamöter från vardera kommunen
6+6

Överförmyndarnämnd

3+3

Valnämnd

9+9 (presidium ordförande, 1:e v ordf och
2:e v ordf)

Kommitténs förslag avseende presidiernas sammansättning i styrelse och nämnder se sidan 6 i PM.

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-11-27
Kf §37

Dnr: KS.2013.77

Sida
1(2)
001

Revidering av beslut kring nämndorganisation och antalet utskott
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2014 att fastställa nämndorganisation
inför mandatperioden 2015-2018. Det fastställdes då att kommunstyrelsen ska
ha två utskott, ett allmänt utskott och ett personalutskott.
De samverkande partierna i majoritet (S, M och MP) föreslår i sitt
samverkansavtal att ett näringsutskott införs under kommunstyrelsen.
Vilka ärenden som respektive utskott ska bereda och hantera fastställs av
fullmäktige i samband med antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen.
De ärendegrupper de samverkande partierna i majoritet föreslår ska beredas
och hanteras av näringsutskottet är:





Sysselsättningen och näringslivet i kommunen
Turismverksamheten
EU-frågor och internationellt arbete
Mark- och exploateringsverksamheten samt bevaka kommunens
intressen inom fastighetsbildning

De samverkande partierna i majoritet (S, M och MP) föreslår även att
valnämnden ska bestå av nio ledamöter och ett presidium med ordförande, 1:e
vice och 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2014 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att under kommunstyrelsen ska det finnas tre
utskott, allmänt utskott, näringsutskott och personalutskott, samt att fastställa
reviderad bilaga 3B tillhörande PM Översyn av nämndorganisation antaget 23
juni 2014.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014, § 94.
Samverkansavtal S, M och MP
Reviderad bilaga 3B tillhörande PM Översyn av nämndorganisation antaget 23
juni 2014
Kommunstyrelsen den 18 november 2014, § 458
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 491
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Yrkande
Marie Johansson (S) och Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Erik Andersson (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag att inrätta ett
näringsutskott.
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Carina Johansson (C), Bengt Petersson (C) och Anders Gustafsson (SD) gör
inlägg i debatten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Erik
Anderssons (K) avslagsyrkande vad gäller första att-satsen och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag att
valnämnden ska utökas enligt förslag i Bilaga 3 B samt att anta
kommunstyrelsens förslag enligt andra att-satsen och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

under kommunstyrelsen ska det finnas tre utskott, allmänt utskott,
näringsutskott och personalutskott,

att

valnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare och ha presidium
bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande,
samt

att

fastställa reviderad bilaga 3B tillhörande PM Översyn av nämndsorganisation antaget 23 juni 2014.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Kommunstyrelsekontorets kansli- och informationsenhet.
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Dnr: BM.2016.28

Namnändring på nämnden och förvaltningen
Ärendebeskrivning
På arbetsutskottet uppkommer ett förslag att ändra namnet bygg- och
miljönämnden och bygg- och miljöförvaltningen till ett mer heltäckande namn
för nämndens verksamhetsområden. Arbetsutskottet enas om att
samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsförvaltningen skulle vara
lämpligare namn.
Arbetsutskottet beslutade den 28 oktober 2016, § 170
att

föreslå kommunfullmäktige att ändra namnet bygg- och
miljönämnden/förvaltningen och fastslå samhällsbyggnadsnämnden
respektive samhällsbyggnadsförvaltningen som nya namn.

Ordföranden redogör för arbetsutskottets resonemang.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-10-28 - Bmau §170
Bygg- och miljönämnden beslutar
att

nämnden ser att det vore lämpligt med ett sammanhållande namn som
speglar hela nämndens verksamhet men hänskjuter frågan till den
parlamentariska kommittén

Expedieras till:
Parlamentariska kommittén

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga 5 Antal ledamöter och ersättare under mandatperioderna 20112014 och 2015-2018
Nämnd

Antal
ledamöter
+ ersättare

Antal
ledamöter
+ ersättare

2011-2014

2015-2018

Kommunstyrelsen
Allmäntutskott
Personalutskott
Näringsutskott

14+14
5+5
-

15+15
7+7
3+3
5+5

Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsutskott
Antagningsdelegationen

14+14

15+15

5+5

5+5
3+3

Bygg- och
miljönämnden

9+9

9+9

3+3

3+3

Fastighetsnämnden

9+9

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

Fritidsnämnden

9+9

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

Kulturnämnden

9+9

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

Socialnämnden

14+14

15+15

Arbetsutskott

5+5

5+5

Socialt utskott

5+5

5+5

Tekniska nämnden

9+9

9+9

Arbetsutskott

3+3

3+3

Räddningsnämnd

Gemensam
nämnd med
Gnosjö med
tre
ledamöter
från vardera
kommun

Gemensam
nämnd med
Gnosjö med
tre
ledamöter
från vardera
kommun

6+6

6+6

Överförmyndare

1

-

Överförmyndarnämnd

-

3+3

5+5

9+9

Arbetsutskott

Valnämnd

Kommentar

Kommunstyrelsen
har utsåg styrgrupper
för specifika frågor
2011-2014

Gemensam
administration med
Gnosjö, Vaggeryd
och Värnamo med
samarbetsavtal.
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Dnr: KS.2017.62

Uppdragsbeskrivning för parlamentariska kommittén inför översyn
av nämndorganisation, arbetssätt för förtroendevalda och
ersättningar till förtroendevalda i samband med ny mandatperiod
2019-2022
Ärendebeskrivning
Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndorganisationen,
arbetssätt och ersättningar till förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en uppdragsbeskrivning för
översynen som innehåller en beskrivning av de förändringar som genomförts
inför och under den nuvarande mandatperioden. Den innehåller också förslag
på hur översynen ska organiseras med bland annat en parlamentarisk
kommitté utsedd av kommunfullmäktige, underlag som kommer att finnas för
kommittén, steg i utredningsarbetet, tidplan och budget.
I uppdragsbeskrivningen föreslås att kommunfullmäktige utser en
parlamentarisk kommitté som består av representanter från respektive parti i
kommunfullmäktige. Varje parti ska även utse en ersättare.
Kommunfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande.
I samband med att kommunfullmäktige behandlar uppdragsbeskrivningen för
kommittén bör också kommunfullmäktige utse de ledamöter och ersättare
som ska ingå i kommittén. Partierna lämnar in förslag på ledamöter till
valberedningen som sedan överlämnar förslaget till kommunfullmäktige.
Tidplanen för kommittén är att den börjar sitt arbete under maj 2017 och det
ska vara klart och överlämnat för behandling i kommunfullmäktige i mars 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2017
Förslag till uppdragsbeskrivning för parlamentariska kommittén inför
översynen av nämndorganisation, arbetssätt för förtroendevalda och
ersättningar till förtroendevalda i samband med ny mandatperiod 2019-2022,
daterad den 1 april 2017, inkl bilaga 1-6
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till uppdragsbeskrivning för parlamentariska kommittén
inför översynen av nämndorganisation, arbetssätt för förtroendevalda
och ersättningar till förtroendevalda i samband med ny mandatperiod
2019-2022, daterad den 1 april 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppdragsbeskrivning för
parlamentariska kommittén
– inför översyn av
nämndorganisation, arbetssätt för
förtroendevalda och ersättningar till
förtroendevalda i samband med ny
mandatperiod

2019-2022
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1. BAKGRUND OCH PARLAMENTARISKA KOMMITTÉN
1.1 PARLAMENTARISKA KOMMITTÉEN
En parlamentarisk kommittéen är en tillfällig beredningsgrupp som är tillsatt av
kommunfullmäktige för att anskaffa underlag för ett politiskt ställningstagande.
Inför mandatperioden 2019-2022 ska en parlamentarisk kommitté tillsättas, som ska leda en
översyn av nämndorganisation och arbetssätt samt ersättningar till förtroendevalda.
Kommittén ska även föreslå andra eventuella förändringar inför den nya mandatperioden.

1.2 ANTALET LEDAMÖTER
Kommittén föreslås bestå av representanter från respektive parti i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande i kommittén.
Parlamentariska kommittén ska bestå av 12 ledamöter och 6 ersättare. Där kommunfullmäktiges
presidium utses att ingå. Varje parti ska utse en ledamot och en ersättare förutom de partier
som ingår i presidiet där endast en extra ledamot ska väljas enligt följande:
S= ordinarie ledamot från kommunfullmäktiges presidium + 1 ledamot
M= ordinarie ledamot från kommunfullmäktiges presidium + 1 ledamot
C= ordinarie ledamot från kommunfullmäktiges presidium + 1 ledamot
MP= 1 ledamot + 1 ersättare
L= 1 ledamot + 1 ersättare
KD= 1 ledamot + 1 ersättare
SD= 1 ledamot + 1 ersättare
V= 1 ledamot + 1 ersättare
K= 1 ledamot + 1 ersättare

1.3 ARBETSGRUPP OCH REFERENSGRUPP
Kommundirektör ansvarar för att tillsätta en arbetsgrupp som bistår den parlamentariska
kommittéen i arbetet.
Kommundirektör ansvarar för att göra nödvändiga avstämningar och inhämta synpunkter
under arbetets gång med kommundirektörens ledningsgrupp och
kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp.

2. ÖVERSYN ÖVER ORGANISATION INFÖR
MANDATPERIOD 2015-2018
Översynen av organisationen inför mandatperiod 2015-2018 författades i ett PM som
beslutades av kommunfullmäktige den 23 juni 2014, 94 § (bilaga 1 och 2), med justeringar
antaget på kommunfullmäktige den 27 november 2014 (bilaga 3, 4 och 5).
Kommunstyrelseförvaltningen
2017-04-01

Uppdragsbeskrivning för parlamentariska kommittén
– inför översyn av nämndorganisation, arbetssätt för förtroendevalda och ersättningar till förtroendevalda i
samband med ny mandatperiod 2019-2022

3.FÖRSLAGNA ÖVERSYNSOMRÅDE INFÖR
MANDATPERIOD 2019-2022
3.1 INLEDNING
Inför kommande mandatperiod har nedanstående ändringsförslag påtalats.

3.2 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA
Angående möjligheten för ordförande att få ersättning vid ordförandeträffar
(deltidsarvoderade § 9) samt möjligheten för gruppledare som ingår i samverkan men inte
har fått ordförandepost och som kallats till ordförandeträff som enligt gällande
bestämmelser inte får ersättning. Denna typ av arvode kan kallas ett gruppledararvode.
Behov av att tydliggöra ersättningsbestämmelserna kring kommunalråd som är anställd på
deltid mer än 40 % (Bun och SN) när de har t.ex. uppdrag i kommunstyrelsen (4 § 7).

3.3 NÄMNDÄNDRING
Bygg-och miljönämndens arbetsutskott föreslog att kommunfullmäktige skulle ändra namn på
bygg- och miljönämnden/förvaltningen och fastslå samhällsbyggnadsnämnden respektive
samhällsbyggnadsförvaltningen som nya namn. Bygg-och miljönämnden hänsköt frågan till den
parlamentariska kommittén för vidare handläggning av ärendet (bilaga 5).

3.4 GEMENSAM UPPHANDLINGSNÄMND GGVV
Vid förgående mandatperiod fick kommunen i uppdrag att utreda om möjligheten till en
gemensam nämnd. Denna utredning är ännu inte färdigställd men kommer att presenteras i
juni 2017.

4. UNDERLAG TILL DEN PARLAMENTARISKA
KOMMITTÉN
Under våren/höst 2017 kan följande underlag tas fram:


Genomförd utvärdering av införandet av en gemensam överförmyndarnämnd



Utredning om gemensam upphandlingsnämnd – GGVV

5. STEG I UTREDNINGSARBETET
Kommunstyrelseförvaltningen

2017-04-01

Uppdragsbeskrivning för parlamentariska kommittén
– inför översyn av nämndorganisation, arbetssätt för förtroendevalda och ersättningar till förtroendevalda i
samband med ny mandatperiod 2019-2022

Översynen föreslås genomföras i tre steg:
Steg 1
Den parlamentariska kommittén går igenom nuvarande nämndsorganisation i Gislaveds
kommun med arbetssätt och nuvarande ersättningsregler samt det regelverk som styr och
ger förutsättningar för organisation och arbetssätt.
Utifrån ovanstående får den parlamentariska kommittén i uppdrag att i respektive parti
lyssna av vilka specifika frågor de vill ha belysta och utredda i översynsarbetet. Utifrån det
sätter kommittén agendan för arbetet i steg 2-3.
En fråga som måste behandlas tidigt i översynsarbetet är antalet ledamöter i
kommunfullmäktige. Fullmäktige måste behandla frågan senast i februari månad valåret (KL 5
kap. 3§). Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda tal och till minst 41 i kommuner med
över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare. Per den 1 mars 2017 har
Gislaveds kommun 22 112 röstberättigade.
Steg 2
Arbetsgruppen tar fram underlag utifrån de frågeställningar som har lyfts i partigrupperna
och återkopplar till kommittén.
Återkoppling sker till partigrupperna.
Steg 3
Den parlamentariska kommittén analyserar underlaget och de synpunkter som kommit in
från partigrupperna. Utifrån detta utarbetas ett förslag.

6. TIDPLAN
Kommitténs arbete ska påbörjas i maj 2017, med start den 19 maj 2017 kl.13-15 och den 21
juni kl. 9-11 och vara klart och överlämnat för behandling i mars 2018 i kommunfullmäktige.
Kommittén fastställer själv den mer detaljerade aktivitets- och tidplanen.
Målsättningen är att eventuella förändringar i nämnders uppdrag ska beslutas senast januari
2018 för att ge tillräcklig tid för omorganisationsarbetet som följer av ett sådant beslut.

7. BUDGET
Kostnader för arvoden, sociala avgifter + förlorad arbetsförtjänst och resor är det avsatt
100 tkr 2017 och 100 tkr 2018 för totalt cirka 6-7 möten. Till dessa kostnader kan det
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tillkomma kostnader för utredningarbetet som i dagsläget inte är kända och till detta avsätts
100 tkr.

8. SAMMANSTÄLLNING AV ANTALET LEDAMÖTER
FÖR MANDATPERIODEN 2011-2014 OCH 2015-2018

Se bilaga 6 med sammanställning över antalet ledamöter mandatperioden 2011-2014 och 2015-2018.
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Dnr: KS.2017.94

Gislaved Energi elnät AB, ansökan om kommunal borgen för utökat
investeringsbehov
Ärendebeskrivning
Gislaved Energi AB har för sitt dotterbolag Gislaved Energiring AB beviljats
kommunal borgen den 20 oktober 2016. Gislaved Energiring AB har, i samband
med förändrad struktur och organisation för Gislaved Energi AB, bytt namn till
Gislaved Energi elnät AB. För att borgensåtagande ska vara giltigt fordras att
beslutet gäller rätt bolag. Detta beslut föranleder ingen förändring av tidigare
beslut som sådant utan är bara ett namnbyte.
Gislaved Energi AB anhåller om utökad borgen med 50 mnkr för investering i
utbyggnad av fjärrvärme till Anderstorp.
Investeringsgodkännande har begärts hos kommunfullmäktige för projektet,
vilket brutto beräknas till 95 mnkr. För detta projekt har statsbidrag beviljats
inom Klimatklivet med 45 %, d.v.s. en nettoinvestering om 54 mnkr under
perioden 2016 – 2018.
Investeringen görs inom dotterbolaget Gislaved Energi elnät AB.
Kommunfullmäktige har den 27 november 2014 beslutat om att ingå borgen
för Gislaved Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 94
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
I och med denna investering ökas borgensbehovet till en ram om 144 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 20 oktober 2016, §145
Gislaved Energi AB: Begäran om utökad borgen, daterad den 17 augusti 2016
Kommunfullmäktige den 27 november 2014, § 34
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2017
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att i kommunstyrelseförvaltningens förslag: att skuldebrev
och borgensåtaganden, som är beslutade av kommunfullmäktige ska undertecknas
av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av 2:e vice ordföranden
och kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av
kommundirektören ändra till att 1:e vice ordförande undertecknar vid förfall av
kommunstyrelsens ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares signatur

såsom för egen skuld ingå borgen för Gislaved Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 144 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader, samt
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Ks § 116 (forts.)
att

skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande,
eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av
ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommundirektören.
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Justerares signatur
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Beredskap, deltidsstationen i Hestra
Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden har den 11 april 2017 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige i Gislaved och Gnosjö kommuner besluta att
räddningsnämndens ordförande i samråd med räddningschefen får delegation
på att vid behov förändra beredskapsnivån i Hestra samt i möjligaste mån
kompensera för denna förändring.
Under ett flertal år har det varit svårigheter att rekrytera brandmän till
deltidsstationen i Hestra. Samtidigt har Hestra en arbetsmarknad som är rörlig
vilket medför att flera av medarbetarna som bor i Hestra jobbar på annan ort.
Detta resulterar i att dagtidsbemanningen är svår att täcka samtidigt som det
sliter på kvarvarande personal. Under våren har ett flertal uppsägningar
medfört att arbetsbelastningen under sommaren kommer att vara hög.
I handlingsprogrammet för räddningstjänst 2013-2015 har respektive
kommunfullmäktige i Gislaved och Gnosjö beslutat att deltidsstationen i Hestra
ska bemannas med fem personer. Under rådande omständigheter kan
räddningstjänsten inte längre garantera denna målsättning.
Beslutsunderlag
Räddningsnämnden den 11 april 2017, § 12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2017
Yrkande
Inga-Maj Eleholt (C) med instämmande av Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelse ns förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

räddningsnämndens ordförande i samråd med räddningschefen får
delegation på att vid behov förändra beredskapsnivån i Hestra samt i
möjligaste mån kompensera för denna förändring.
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Beredskap, deltidsstationen i Hestra
Ärendebeskrivning
Under ett flertal år har det varit svårigheter att rekrytera till deltidsstationen i
Hestra. Samtidigt har Hestra en arbetsmarknad som är rörlig vilket medför att
flera av medarbetarna som bor i Hestra jobbar på annan ort. Detta resulterar i
att dagtidsbemanningen är svår att täcka samtidigt som det sliter på
kvarvarande personal. Under våren har ett flertal uppsägningar (hälsoskäl,
pensioner samt RIB-17) medfört att arbetsbelastningen under sommaren
kommer att vara hög.
I handlingsprogrammet för räddningstjänst 2013-2015 har respektive
kommunfullmäktige beslutat att deltidsstationen ska bemannas med fem
personer. Under rådande omständigheter kan räddningstjänsten inte längre
garantera denna målsättning.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2015, beslutad i Gislaved den 24
juni 2013, §88 samt i Gnosjö kommun den 18 juni 2013, §59
Yrkande
Marie Johansson (S): Att uppdra till räddningschefen att ta fram en riskaanalys
för Hestra och delge denna till länsstyrelsen och räddningsnämnden, samt
att räddningsnämndens ordförande i samråd med räddningschefen får
delegation på att vid behov förändra beredskapsnivån i Hestra samt i möjligaste
mån kompensera för denna förändring.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkanden och finner
att räddningsnämnden beslutar enligt detta.
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

Justerares signatur

att

nämndsordförande och vice ordförande informerar respektive
kommunfullmäktige om att bemanningen i Hestra inte längre kan
garanteras,

att

räddningschefen får i uppdrag att intensifiera rekryteringsinsatserna i
Hestra,

att

räddningschefen får i uppdrag att ta fram alternativa bemanningsplaner
för Hestra, samt

att

uppdra till räddningschefen att ta fram en riskanalys för Hestra och delge
denna till länsstyrelsen och räddningsnämnden.
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§ 12 (forts.)
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuners förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

räddningsnämndens ordförande i samråd med räddningschefen får
delegation på att vid behov förändra beredskapsnivån i Hestra samt i
möjligaste mån kompensera för denna förändring.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige, Gnosjö kommun
Kommunfullmäktige, Gislaved kommun
Räddningschefen
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2 Inledning
Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Gislaveds
kommuns nämnder och bolagsstyrelser. Tillsammans med Vision 2040 och översiktsplanen utgör
kommunplanen den politiskt långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. Inför
nästa mandatperiod kommer en kommunplan tas fram.

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på sin nivå. De ska
omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Nämndernas budget fastställs av
kommunfullmäktige i november månad och därmed är 2018 års budget fastställd i sin helhet.
Utblicken är det dokument som beskriver nämndens omvärldsanalys och ligger till grund för en mer
långsiktig planering än planeringsdirektivet. I utblicken beskrivs ingen ekonomisk budget. Utblicken
kommer att beslutas av nämnd i augusti.

3 Gislaveds kommuns styrmodell
Kommunfullmäktige antog 15 december 2016 en ny styrmodell. Gislaveds kommun styrmodell är ett
samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning
och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa att de politiska viljeinriktningarna får
genomslag i verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens organisation.
Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad
man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.
Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga
styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med
personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra
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verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget.
Uppföljning enligt styrmodellen rapporteras till kommunfullmäktige fyra gånger per år.
Styrmodellen illustreras av nedanstående bild.

4 Värdegrund
Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter
att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas.
Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I
mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter.
Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens
mångkulturella profil.
Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som inte
äventyrar möjligheterna för kommande generationer.

5 Vision
Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.
Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi:
 levererar en fungerande vardag för individen,
 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,
 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,
 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen.
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6 God ekonomisk hushållning
Vad är ”god ekonomisk hushållning” för Gislaveds kommun? Kommunallagen anger att kommunerna.
ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt
sätt.
Vad ska kommunen göra?
 För kommunen skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning


För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning”



För personalfrågor skall anges de personalpolitiska mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning”


För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att nå
visionen utifrån vad som anges i de prioriterade områdena. För de prioriterade områdena anges mål
för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för kommunen är god ekonomisk
hushållning.

6.1 Finansiella mål
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är följande:
Mål

Beskrivning

Resultatnivån under femårsperioden
2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt
minst 30 mnkr per år*

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) måste vara positivt om
ekonomin inte ska försämras. En försämrad ekonomi innebär mindre
resurser till verksamheten. För att klara kommunens framtida
pensionskostnader och investeringar behöver resultatet vara lägst 30
mnkr.

Investeringar exkl. taxefinansierad
(vatten) verksamhet ska för perioden
2016-2020, som genomsnitt, finansieras
till 100 % med egna medel.

Finansiering. Hur stor del av investeringarna som finansieras med egna
medel visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med sparade
skattemedel. Om denna finansiering är under 100 % tvingas kommunen
låna mer till investeringarna och därmed ökar räntekostnaderna och en
mindre del av skatteintäkterna kan användas till verksamheterna.

*Fram till oktober 2016 var det finansiella målet för Gislaveds kommun 15 mnkr /år. Detta påverkar det genomsnittliga resultatet för
perioden.

6.2 Personalpolitiska mål
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns följande
personalpolitiska mål.
Mål

Beskrivning

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

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Engagerade och
kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas i våra
strävanden att skapa den goda verksamhet som medborgarna förväntar
sig. Därför är det viktigt att det personalpolitiska arbetet drivs framåt, för
att behålla och rekrytera medarbetare.
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6.3 Mål och uppdrag
6.3.1

Mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål:

6.3.1.1

Barns lärande

De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är
delaktiga och att barnperspektivet står i fokus.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom engagemang och
nyfikenhet. Det ger lust att lära och vilja att lyckas.
I förskolan och skolan möter de unga tidigt vuxna från näringslivet och samhället i övrigt. Mångfald
driver utvecklingen framåt och vi möts ofta mellan generationer och kulturer.
Tillsammans prioriterar vi förebyggande och främjande arbete för barn och ungdomar.
Mål

Beskrivning

Andelen elever som når
behörighet till gymnasieskolan ska
öka.

Kommunens verksamheter behöver kraftansamla
tillsammans för att skapa sammanhang för barn och ungas
lärande och goda uppväxtvillkor.

6.3.1.2

Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun

Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgivningen och arbetar för en hållbar utveckling
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val.
Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för
digitalisering och utveckling av kommunen.
Invånarna är stolta över sin kommun och tycker att den med sin variation av boendeformer är
attraktiv att bo i och besöka. Människor möts i Gislaveds kommun.
Mål

Beskrivning

Bygga fler bostäder.

Det behöver byggas boende, för olika målgrupper och på
olika geografiska platser.

Öka takten av fiberutbyggnad i
hela kommunen.

Hänsyn ska tas till vad som är rimligt utifrån ett ekonomiskt
perspektiv. Där det inte är möjligt med fiber kan det finnas
alternativ till fiberutbyggnad.

6.3.1.3

Företagsklimat och näringslivssamverkan

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter en fördjupad samverkan
med näringslivet som präglas av tillit och förtroende. Det är lätt för företag att etablera sig här.
Kommunen stödjer näringslivets arbete med kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att
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utveckla infrastrukturen.
Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra närliggande regioner.
Mål

Beskrivning

Samverkan mellan kommunen
och näringsliv ska intensifieras.

Samverkan ska underlätta nyetablering av företagande som
ska leda till fler arbetstillfällen och öka
kompetensförsörjningen.

Förbättra kommunens service
och bemötande gentemot
näringsliv och invånare.

Samarbetet ska präglas av tillit och förtroende.

6.3.2

Uppdrag

Uppdrag till:

Uppdrag

Slutdatum

Barn-och utbildningsnämnden

Öka samverkan med näringslivet.

2018-12-31

6.4 Kritiska kvalitetsfaktorer
Medborgarens/brukarens perspektiv
Kritiska kvalitetsfaktorer

Beskrivning

Alla kommuninvånares och företags
tillgång till internet.

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till
internet är utökad fiberutbyggnad särskilt kritiskt.

Verksamhetsperspektiv
Kritiska kvalitetsfaktorer

Beskrivning

Uppdaterade detaljplaner för att snabbt
tillgodose behov av mark.

För att tillgodose invånares och företags behov av
byggnation är det särskilt kritiskt att det finns
uppdaterade detaljplaner.

Samverkan internt och externt.

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds
kommun är samverkan både internt som externt
särskilt kritiskt.

Medarbetarperspektiv
Kritiska kvalitetsfaktorer

Beskrivning

Hållbart medarbetarengagemang är en
viktig förutsättning för att nå goda resultat

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de
viktigaste förutsättningarna för en organisations
förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva
verksamheter, som de inom kommuner och
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landsting, är detta särskilt tydligt.
Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för
medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta
andra, inte endast fokuserar på själva nivån på
engagemanget utan också på chefernas och
organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga
vidare på detta engagemang.
Friska medarbetare är en
grundförutsättning.

Vi ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger
hållbara medarbetare och därmed hållbar
organisation.

Ekonomiperspektiv
Kritiska kvalitetsfaktorer

Beskrivning

Prognossäkerhet vid ekonomiska
uppföljningar

För att planera och prioritera hur kommunens
ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt
att de ekonomiska prognoser som görs är
tillförlitliga.

God ekonomisk hushållning

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser
används till rätt saker och på ett effektivt sätt.

7 Planeringsförutsättningar
Möjligheterna till utveckling i Gislaveds kommun påverkas av vad som sker i resten av Sverige och
världen. Planeringsförutsättningarna fungerar som en kartläggning och analys av den omvärld och
närvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.

7.1 Omvärldsanalys
Gislaveds kommun tar fram en omvärldsanalys inför varje mandatperiod.
Syftet med omvärldsanalysen är att identifiera trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds
kommun som geografisk plats och som organisation, och som påverkar möjligheterna att nå
kommunens vision och övergripande mål. Analysen presenterar utmaningar och möjligheter för
Gislaveds kommun och hur man eventuellt skulle kunna möta dessa trender.
Framtagandet av omvärldsanalysen sker i projektform med en projektledare från
kommunstyrelseförvaltningen. Analysen tas fram av en analysgrupp som består av tjänstemän från
förvaltningarna. Deltagarna väljs ut utifrån att de ska komplettera varandra vad gäller olika perspektiv
på omvärlden och framtiden. Analysgruppen kommer i sitt arbete att ta tillvara de underlag och
analyser som tagits fram i kommundirektörens ledningsgrupps fasta beredningsgrupper, operativa
styrgrupper och de olika nämnderna. Arbetet följs av två referensgrupper, en med kommunstyrelsen
och en med kommundirektörens ledningsgrupp. Kommunstyrelseförvaltningen leder arbetet och tar
fram den slutgiltiga produkten. Slutlig analys fastställs av kommunstyrelsen.
Varje nämnd gör en omvärldsanalys utifrån vad som påverkar nämndens verksamhet på lång och kort
sikt.
I nuvarande omvärldsanalys presenteras 15 trender som delas upp i fyra områden: Framtidens
samhälle, framtidens arbete och näringsliv, framtidens kommun och framtidens miljö. Trenderna
återges här nedan.
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7.2 Befolkningsutveckling och prognos
Befolkningsprognosen för Gislaveds kommun innebär att folkmängden under prognosperioden 2015–
2025 ökar med cirka 570 personer, från 28 737 år 2014 till en bit över 29 300 år 2025. I en utblick
mot år 2030 väntas tillväxten ha avtagit något och befolkningen då uppgå till strax över 29 100
invånare.
Framförallt är det en hög inflyttning under åren 2015–2018 som ligger bakom den förväntade
befolkningstillväxten. När denna sedan avtar väntas kommunen återgå till den nedåtgående trend
som rådde dessförinnan.
Prognosen för perioden 2015–2025 innebär följande:
- Folkmängden ökar med cirka 570 personer från 28 737 till strax över 29 000.

Gislaveds kommun, Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021
.9(19)

Befolkningsprognos för barn och ungdomar
- Antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med 20.
- Antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år ökar med 270.
- Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16–18 år ökar med 100.
Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 0-5, 6-15 och 16-18 år

Befolkningsprognos för äldre
- Antalet yngre pensionärer 65–79 år ökar med 320.
- De äldre pensionärerna 80 år och äldre ökar med 450.
Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 65-79 och 80 år och äldre
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Befolkningsprognos för invånare i förvärvsarbetande ålder
- Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19–64 år minskar med närmare 600 personer.
Faktisk folkmängd, prognos och utblick för befolkning i förvärvsarbetande och icke
förvärvsarbetande åldrar

För Gislaveds kommun betyder detta att invånarantalet i de åldrar som vanligtvis nyttjar mer av den
kommunala servicen ökar medan de som vanligtvis inte nyttjar den i samma grad minskar.

7.3 Kommunens övergripande styrande dokument
Planeringsdirektivet i ett större perspektiv
Det planeringsdirektivet är tillsammans med kommunens översiktsplan de två styrande dokumenten
som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren. Gislaveds kommuns utvecklingsarbete
kan dock inte ses som isolerat från omvärlden. Kommunen är en del av en logisk kedja som börjar
eller slutar med den internationella nivån. Det handlar om samverkan på flera nivåer för den
gemensamma utvecklingen. För varje nivå finns det strategiska dokument (strategier, handlingsplaner
m.m.) som tillsammans bildar en logisk kedja. I Europa är den mest övergripande strategin ”Europa
2020 – En strategi för smart och hållbar utveckling för alla”, på nationell nivå finns exempelvis ”Den
nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning” och på regional nivå
finns en ”Regional utvecklingsstrategi” . De mål kommunen sätter relaterar till de mål och strategier
som finns på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Detta för att säkra en hållbar
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utveckling i kommunen och i omvärlden.

Kommunens övergripande strategiska styrdokument
I arbetet med att utarbeta en budget som leder i riktning med de prioriterade områdena och mål är
det av stor vikt att även de strategiska styrdokumenten beaktas.
Planeringsdirektivet tillsammans med kommunens översiktsplan är de två styrande dokumenten som
beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren.
I följande sammanställning beskrivs några av de strategiska styrdokumenten:





Översiktsplan ÖP 16
Infrastrukturstrategin för Gislaveds kommun 2010 – 2020
Tillgänglighetsstrategin
Skolplan
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7.4 Ekonomiska förutsättningar
7.4.1

Bokslut 2016

Nämnd, tkr
Kommunstyrelsen

Nettokostnad

Resultat
-100 561

+5 142

-3 248

+179

Räddningsnämnden

-32 277

+1 276

Tekniska nämnden

-40 143

-655

Barn- och utbildningsnämnden

-752 801

+16 437

Socialnämnden

-579 937

-3 305

Fritidsnämnden

-37 372

+2 895

Kulturnämnden

-30 980

+1 167

Bygg- och miljönämnden

-11 471

+1 047

-1 376

+12 299

-1 590 166

+36 483

Överförmyndarnämnden

Fastighets- och servicenämnden
Totalt

7.4.2

Skatteunderlagsprognoser

Cirkulär17:6, 2017-02-16
Jämfört med den prognos SKL presenterade i december (cirkulär 16:65) är skatteunderlagets
ökningstakt uppreviderad de tre första åren i perioden och nedreviderad under den senare delen.
Ändringen förklaras av att vi nu förutser starkare sysselsättningsuppgång 2016–2017 än enligt vår
tidigare bedömning. Eftersom vi inte har ändrat uppfattning om sysselsättningsnivån vid utgången av
år 2020 innebär det mindre ökningstal i slutet av perioden.
Svensk ekonomi ångar på
Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt. För helåret 2016 beräknas BNP ha ökat med 3,5
procent. Skottår och ett relativt stort antal arbetsdagar gör att nivån blir extra hög. Justerat för
effekterna av en ändrad kalender begränsas tillväxten till 3,2 procent. För i år räknar vi med att
tillväxten i svensk ekonomi blir fortsatt hög. I kalenderkorrigerade termer beräknas BNP växa med
2,8 procent. Den fortsatt höga produktionstillväxten baseras på att det i år blir bättre fart på
exporten och hushållens konsumtionsutgifter. Däremot beräknas investeringar och offentlig
konsumtion växa i något långsammare takt.
Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget
fortsätter växa i snabb takt. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av i år ner i en nivå
som är jämförbar med de nivåer som rådde föregående högkonjunktur, dvs. strax innan finanskrisens
utbrott. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad.
Inte heller inflationen når några högre tal utan tolvmånaderstalen för KPI fortsätter i år hålla sig
under 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av nästa år.
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi förutsätts stabiliseras på en hög nivå nästa år. Därefter
beräknas konjunkturläget normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag
utvecklas svagare än under åren innan. Särskilt svag blir utvecklingen 2019 och 2020 i samband med
att konjunkturläget gradvis försvagas. BNP beräknas då årligen växa med cirka 1½ procent att
jämföra med 2,2 procent 2018 och 3–4 procent åren 2015–2017. Sysselsättningen i form av arbetade
timmar beräknas samtidigt inte längre öka. För kommunsektorns del innebär det en väsentligt
Gislaveds kommun, Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021
.13(19)

svagare utveckling av skatteunderlaget än åren innan. Det är också, i reala termer, liktydigt med en
svagare utveckling än normalt. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att
befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg samtidigt växer extra snabbt.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP*

3,9

3,2

2,8

2,2

1,6

1,5

Sysselsättning, timmar*

1,0

1,9

1,5

0,3

0,0

0,0

Relativ arbetslöshet, nivå

7,4

6,9

6,5

6,4

6,5

6,7

Timlön, nationalräkenskaperna

3,2

2,3

3,0

3,1

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,6

2,9

3,1

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

0,6

1,3

1,7

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

0,0

1,0

1,6

2,3

2,7

2,8

Realt skatteunderlag

2,1

2,3

2,0

0,8

0,4

0,5

Befolkning

1,1

1,2

1,3

1,2

1,1

1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Skatteunderlagstillväxten växlar ner nästa år
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som presenteras i MakroNytt,
1/2017 och sammanfattas här ovan.
Den starka tillväxten av skatteunderlaget vi såg år 2015 väntas fortsätta i nästan lika snabb takt 2016
och 2017 (diagram 1). År 2016 ökade antalet arbetade timmar dubbelt så mycket som 2015 men
lönesumman tilltog bara marginellt mer. Samtidigt ökade inkomsterna av sociala ersättningar endast
svagt och grundavdragen steg mer än året innan. Den sammantagna effekten är en liten nedgång i
skatteunderlagstillväxten.
År 2017 avtar skatteunderlagets ökning ytterligare något. Det hänger ihop med att
sysselsättningsutvecklingen dämpas samt minskade utbetalningar av sjukpenning och
arbetslöshetsersättningar.
Från och med 2018 växlar skatteunderlagets ökning ner till en nivå under den genomsnittliga sedan
millennieskiftet. Det beror framförallt på att den långa perioden med sysselsättningsökning upphör
när konjunkturtoppen passeras.
Förändring jämfört med SKL:s prognos från december 2016
Jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 16:65) är skatteunderlagets
ökningstakt uppreviderad de tre första åren i perioden och nedreviderad under den senare delen.
Ändringarna förklaras av att sysselsättningsuppgången blev starkare under slutet av 2016 än enligt vår
tidigare bedömning. Även under 2017 förutser vi nu lite större ökning av sysselsättningen än den
som låg till grund för decemberprognosen. Men vi har inte ändrat uppfattning om
sysselsättningsnivån vid utgången av år 2020, vilket innebär mindre ökningstal i slutet av perioden.
Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s samtliga år
utom 2017. Skillnaden avseende 2016 beror på att pensionsinkomsterna blir större och
grundavdragen mindre enligt ESV:s bedömning än enligt SKL:s. För år 2017 prognostiserar SKL
större skatteunderlagstillväxt än ESV. Förklaringen är olika uppfattning om
sysselsättningsutvecklingen, där SKL förutser högre ökningstakt för arbetade timmar än ESV.
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Huvudförklaringen till den snabbare ökningen i ESV-prognosen 2018–2020 är att ESV utgår från en
snabbare tillväxt av lönesumman. Arbetade timmar tilltar klart mer enligt ESV:s än SKL:s prognos alla
tre åren. De båda sista åren räknar ESV även med större löneökningar.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2016

2017

2018

2019

2020

2016–2020

SKL feb

4,9

4,6

3,7

3,5

3,6

22,0

ESV nov/dec

5,1

4,4

4,2

3,9

3,9

23,4

SKL dec

4,8

4,4

3,6

3,5

3,8

21,9

Reg, sep

5,0

5,2

4,2

4,2

4,1

24,9

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Den mest positiva skatteunderlagsprognosen är den som presenterades i regeringens
budgetproposition i höstas. Den enskilt viktigaste förklaringen är att regeringens bedömning
förutsätter större ökning av arbetade timmar än både SKL:s och ESV:s. Regeringen utgår också från
löneökningar i samma storleksordning som de ESV räknar med, vilket bidrar till en snabb ökning av
pensionsinkomsterna.

7.4.3

Antaganden

Utgångsläget för ramar 2018 är 2017 års nivå. Dessa har justerats med inflationsuppräkning på 2,3 %
och 1 % i effektivisering årligen.
Justeringar utifrån demografiförändringar (en befolkningsfördelning, storlek och sammansättning) där
socialnämnden får minskad ram med 680 tkr och barn- och utbildningsnämnden får ökad ram med
1 868 tkr.
Skatteunderlaget är beräknat utifrån ett invånarantal på 29 500 alla åren.
Löneökningar kompenseras och anses som en teknisk justering som hanteras via
kommunstyrelseförvaltningen och kräver ingen ytterligare politisk behandling.
Statsbidrag, fördelas efter höstpropositionen. (Statsbidrag justeras med en teknisk justering efter att
de har kommit)
I november revideras budget utifrån nya prognoser för skatt, pensioner mm.
Kapitaltjänstkostnader kompenseras 1 gång/år

7.4.4

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna förväntas öka med 25 mnkr mellan 2017- 2021. Det är framförallt den årliga
premien för den förmånsbestämda pensionen (FÅP) som ökar. FÅP är man berättigad till om man
under något kalenderår under anställningen har en pensionsgrundande lön överstigande 7,5 IBB (för
2017 motsvarar 7,5 IBB en månadslön på 38 438 kr) och vars pensionsunderlag (genomsnittslön)
överstiger 7,5 IBB. IBB=inkomstbasbelopp.
mnkr

2017

Total summa kostnader

7.4.5

2018
99,8

115,8

Statsbidrag

Gislaveds kommun, Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021
.15(19)

2019
118,0

2020
122,5

2021
124,5

Ev statsbidrag kompenseras nämnderna i samband med att regeringen lägger sin höstproposition.

8 Budget 2018
*Löneuppräkning, inflation samt struktursatsningar är ännu ej fördelade per nämnd eftersom dess fördelning i dagsläget
inte är klart. Löneuppräkningar påverkas av bl a avtalsrörelsen fördelas efter lönerevision. Detta påverkar i sin tur
inflationsuppräkningen .
Övergripande driftsbudget
2018 med plan 2019-2021
Belopp i tusentals kronor
(tkr)
Nämnd/styrelse
KFs förfogande

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2017

2018

2019

2020

2021

-3 600

-3 600

-3 600

-3 600

-104 916

-99 700

-99 000

-98 300

-97 600

varav Kommunstyrelsens medel
till förfogande

-1 108

-1 158

-1 158

-1 158

-1 158

Överförmyndarnämnden

-3 326

-3 398

-3 398

-3 398

-3 398

Teknisk nämnd

-44 966

-44 553

-44 103

-43 653

-43 203

Socialnämnden

-582 632

-578 536

-572 536

-566 536

-560 536

-31 527

-31 149

-30 849

-30 549

-30 249

-764 632

-762 197

-754 197

-746 197

-738 197

-37 467

-37 538

-37 138

-36 738

-36 738

-2 154

-2 154

-2 154

-2 154

-2 154

Kulturnämnden

-34 765

-34 794

-34 444

-34 094

-33 744

Bygg- och miljönämnden

-13 083

-12 825

-12 725

-12 625

-12 525

Löneuppräkning 2018-2021 *

-27 835

-36 694

-79 861

-125 504

-172 732

-29 568

-29 568

-29 568

-29 568

-4 210

-5 210

-6 210

-7 210

-8 075

-16 115

-23 907

Kommunstyrelsen

Räddningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Fritidsnämnden
Fastighet- och servicenämnden

-1 500

Löneökningar, 2017 ej fördelade
*
Struktursatsningar/personal befrämjande åtgärder *

-2 000

Inflation, netto *
Summa nämnder

-1 649 958

-1 680 917

-1 716 844

-1 755 211

-1 795 317

-99 845

-115 839

-118 014

-122 047

-124 476

62 085

66 000

68 244

70 564

72 963

Kapitalkostnadsintäkter

111 135

99 626

98 048

93 563

88 059

Avskrivningar

-83 728

-74 497

-69 372

-63 137

-59 933

Välfärdsmedel

32 685

28 594

28 594

12 250

0

Skatteintäkter

1 301 773

1 362 687

1 404 167

1 440 190

1 478 963

293 525

277 595

276 592

282 020

288 717

6 667

5 045

5 045

5 045

5 045

263

-5 031

-7 542

-10 522

-12 313

LSS-utjämning

-5 605

-4 990

-4 990

-4 990

-4 990

Kommunal fastighetsavgift

45 508

46 394

46 394

46 394

46 394

4 041

4 041

4 041

4 041

4 041

-828

-72

0

0

0

Pensioner
KP

Inkomstutjämningsbidrag/ -avgift
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Räntebelastning pensionsskuld
Summa finansiering
Årets resultat
Budgeterat resultat i % av skatter
och utjämning

-512

-546

-1 058

-870

-900

1 667 165

1 689 007

1 721 975

1 752 501

1 781 570

17 206

8 090

5 131

-2 710

-13 746

1,05%

0,48%

0,30%

-0,15%

-0,76%

Investeringar, skattefinansierat
Nämnd, tkr

Investeringsbudget 2018

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2019

Investeringsbudget 2020

Investeringsbudget 2021

1 505

1 700

700

700

0

0

0

0

Räddningsnämnden

4 300

3 900

1 300

5 900

Tekniska nämnden

21 280

25 500

22 000

29 600

Barn- och utbildningsnämnden

17 200

15 700

14 300

14 300

Socialnämnden

7 100

7 200

3 400

3 100

Fritidsnämnden

6 495

1 300

1 000

700

Kulturnämnden

2 470

900

700

4 600

450

100

100

100

82 700

41 200

37 200

236 000

143 500

97 500

80 700

295 000

Överförmyndarnämnden

Bygg- och miljönämnden
Fastighets- och
servicenämnden
Totalt, skattefinansierade
investeringar

Investeringar taxefinansierad verksamhet
Nämnd/styrelse, tkr

Investeringsbudget 2018

Tekniska nämnden

Investeringsbudget 2019

20 000

Investeringsbudget 2020

14 000

Investerings
budget 2021

27 000

21 400

Dessa investeringar finansieras av taxefinansierad verksamhet. De avser investeringar inom vattenoch avloppsverksamheterna.

Investeringar, särskilda satsningar
Fastighet/objekt, tkr

Total
budget/
särskild
satsning

Investeringsbudget 2018

Glashuset, danslokal Gislaved

23 550

16 300

Hus C, förskola, Åsenskolan
Anderstorp

23 000

3 000

Ombyggnad Johan Orre,
Gislaved

26 500

15 000

Om/tillbyggnad sporthall,
Smålandsstenar

25 000

7 000

Investeringsbudget 2019
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250

10 000

Investeringsbudget 2020

Investeringsbudget 2021

Totalt särskilda satsningar

98 050

41 300

10 250

Dessa investeringar är särskilda satsningar som är prioriterade framför andra investeringar. Dessa
ingår i de skattefinansierade investeringarna.

9 Kommunala bolag
Kommunens kommunkoncern är grunden för att säkerställa att de politiska målen uppfylls.
Styrningen sker utifrån de mål som politikerna sätter upp och de resultat som ska uppnås.
Kommunkoncernen ska följa samma planerings- och uppföljningsprocess mot kommunfullmäktige,
oavsett om det är en nämnd eller ett bolag.
Ekonomiska riktlinjer
De bolag som är helägda av Gislaveds Kommunhus AB ska enligt ägardirektiven följa de beslut om
planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds
Kommunhus AB.
Bolagen ska ersätta Gislaveds Kommunhus AB för Management fee (förvaltningskostnader –
strategiska kostnader). Fakturering sker i efterskott efter utfall hos Kommunhus AB.
Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning (2
år)
Bolag

% fördelning utifrån omsättning

Gislaved Energi Koncern AB

40 %

Gislaved Näringsliv AB

2%

AB Gislavedshus

56 %

Gisletorp Lokaler AB

2%

Aktieutdelning till Gislaved Kommunhus AB
Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med
kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade
instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB.
Bolag

Aktieutdelning enligt
ägardirektiv

Gislaved Energi Koncern AB

Aktieutdelning ska vara årets
genomsnittliga statslåneränta plus
2,5 %. plus 25 % av vinsten för
koncernen

AB Gislavedshus

Aktieutdelning ska vara årets
genomsnittliga statslåneränta plus 1 %

Gisletorp Lokaler AB

Aktieutdelning ska vara årets
genomsnittliga statslåneränta plus
2,5 %

Gislaved Näringsliv AB

Ingen aktieutdelning

Budgeterat för kommunen
belopp, tkr

Borgensavgifter
Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31
december och kommunen fakturerar i januari året efter.
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1 800

125
36

0

Bolagens omsättning 2016
Bolag
Gislaved Energi Koncern AB
Gislaved Näringsliv AB
AB Gislavedshus
Gisletorp Lokaler AB

Omsättning 2016, tkr
128 265
5 180
175 616
5 170
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2017-04-18

Ksau §13

Sida
1(1)

Dnr: KS.2017.43

Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2021
Ärendebeskrivning
Under våren fastställs de yttre begränsningarna och målen för
nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Planeringsdirektiv 2018,
med plan 2019-2021”.
Styrdokumentet innehåller bl. a. planeringsförutsättningar, vision, mål,
uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar
för 2018 med plan för 2019-2021.
Beslutsunderlag
Planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2017
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar
att

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i Planeringsdirektiv 2018
med plan 2019-2021 inarbeta de redaktionella förändringar som
framkommit på dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021,
daterat den 18 april 2017.

Protokollsanteckning
Carina Johansson (C) och Anders Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet utan
återkommer när ärendet behandlas vid kommande sammanträde.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomichefen
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-03
Ks §112

Sida
1(1)

Dnr: KS.2017.43

Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2021
Ärendebeskrivning
Under våren fastställs de yttre begränsningarna och målen för
nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Planeringsdirektiv 2018,
med plan 2019-2021”.
Styrdokumentet innehåller bl. a. planeringsförutsättningar, vision, mål,
uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar
för 2018 med plan för 2019-2021.
Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade ärendet den 18 april
2017. Därefter har majoriteten reviderat förslaget och dokumentet har
daterats om till den 24 april 2017. Ärendet har samverkats den 24 april
2017.
Beslutsunderlag
Planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2017
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 april 2017, § 13
Planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021, majoritetens förslag daterat den
24 april 2017
KSAM protokoll daterat den 24 april 2017
Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Peter Bruhn
(MP) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.
Inga-Maj Eleholt (C): Att under området Barns lärande ändra målet till att "Alla
elever ska nå behörighet till gymnasieskolan".
Majoriteten avser inte att pröva Inga-Maj Eleholts (C) yrkande vid dagens
sammanträde utan kommer att behandla yrkandet vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 april 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021,
daterat den 24 april 2017.

Protokollsanteckning
Inga-Maj Eleholt (C) och Håkan Josefsson (C) deltar inte i beslutet i den del
som gäller ekonomin utan återkommer i denna del när ärendet behandlas i
kommunfullmäktige den 18 maj 2017.
Anders Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet
behandlas i kommunfullmäktige den 18 maj 2017.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

