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K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 23 juni 2014, 
klockan 10:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden: 
 
 
 
Nr Diarienummer Ärendemening  

 
1  KS.2014.4  Fastställande av dagordning 

 
   

2  KS.2014.1  Valärenden   
 

   

3 KS.2014.12 Strategi för barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamheter i Gislaveds kommun 
2014-2018  
 

 

4 KS.2011.142 Strategi för besöksnäringen i 
Gislaveds kommun 2014-2020 
 

 

5 KS.2014.76 
 

Infrastrukturstrategi för Gislaveds 
kommun 2010-2020, revidering 
2014 med handlingsplan 2014-2017  
 

 

6 KS.2014.80 
 

Bredbandsstrategi för Gislaveds 
kommun 2014 - 2020 
 

 

7 KS.2013.77 Förslag till nämndsorganisation 
för mandatperioden 2015-2018 
 

 

8 KS.2014.10 
 

Revidering av bolagshandlingar för 
A-ringen AB  
 

 

9 KS.2014.10 
 

Revidering av bolagshandlingar för 
Gislaveds Industrilokaler AB 
 

 

10 KS.2014.10 
 

Revidering av bolagshandlingar för 
AB Gislavedshus 
 

 

11 KS.2014.10 
 

Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente  
 

 



12 KS.2014.99 Gislaved Energiring AB, avsteg 
från ägardirektivet för investering 
i fjärrvärmeanläggning, Smålandia 
 

 

13 KS.2014.100 Gislaved Energi Vindkraft AB, 
avsteg från ägardirektivet för 
investering i vindkraft  
 

 

14 KS.2011.18 Gislaved Energiring AB, ansökan 
om kommunal borgen för 
investering i utökat närvärmenät  
 

 

15 KS.2013.177 Bildande av regionkommun, 
avveckling av Regionförbundet 
resp. fortsatt hantering av 
primärkommunala nämndens 
verksamhet 
 

 

16 KS.2010.213 Överenskommelse om 
fastighetsreglering berörande 
Åtterås 19:42 och 19:101 i Villstad 
socken 
 

 

17 KS.2014.97 Förvärv av fastigheten Ekhult 8, 
Gislaved  
 

 

18 KS.2014.96 Markavtal för bredbandsfiber med 
Svenska statsnät  Biggnet AB  
 

 

19  KS.2014.28  Budget 2015 med utblick till 2019, 
förslag till strategiskt 
styrdokument 
  

   

20  Nya motioner 
 

 

21  KS.2014.5  Interpellationer 
 

 

22  KS.2014.5  Interpellation till KS och PU:s 
ordförande angående 
visstidsanställning/timvikarie 
 

   

23  KS.2014.6  Frågor  
 

   

24  KS.2014.4  Meddelande  
 

   

 
  



 
 
 
Gislaved den 3 juni 2014 
 
 
 
 
Agneta Karlsson 
Ordförande        
     
        Karin Gustafsson 

Kommundirektör 
 
 
 
Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 
tillgängliga i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium. 
 







GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2014-04-28     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §47    Dnr: BU.2013.54   600  
 
Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds 
kommun 2014-2018  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-05-20, §53, att utse 
arbetsutskottets ledamöter till arbetsgrupp för framtagande av Utvecklingsplan 
för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun 2014-
2018, samt att fastställa tidsplan för framtagandet. 
 
Arbetsgruppen har träffats regelbundet under 2013 och 2014. Under arbetets 
gång har arbetsgruppen med hänvisning till kommunstyrelsens riktlinjer för 
styrdokument kommit fram till att det är en strategi för nämndens 
verksamheter som ska tas fram. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-12-16, §138, att överlämna 
Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun 
2014-2018, remissversion 2013-12-09, för yttrande till följande remissinstanser: 
Politiska partier, Kommunala nämnder, Gislaved Näringsliv AB, Fackliga 
organisationer inom barn- och utbildningsförvaltningen, Föräldraföreningar, 
Elevråd samt Samtliga områden inom barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Totalt 18 yttranden har kommit in. Yttrandena har bearbetats av 
arbetsgruppen och eventuella revideringar har gjorts. Arbetsgruppens förslag 
överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut i april 2014, slutligt 
beslut fattas av kommunfullmäktige i juni 2014. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslag till strategi antas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2014-04-14, §34, 
föreslå att efter redaktionella ändringar föreslå kommunfullmäktige att anta 
Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014-2018, daterad 
2014-04-04. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat förslag till strategi enligt 
arbetsutskottets förslag. Förslaget har daterats 2014-04-14. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-05-20, §53. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-12-16, §138. 
Sammanställning av inkomna yttranden, daterad 2014-03-13. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-09. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-04-14, §34. 
Förslag till Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014-
2018, daterat 2014-04-14. 
Protokoll samverkansmöte 2014-04-22. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta Strategi för barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter 2014-2018, daterad 2014-04-14. 
  
 

Expedieras till: 
Samtliga områden 
Kommunfullmäktige  
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §229 Dnr: KS.2014.12

Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i
Gislaveds kommun 2014-2018

Ärendebeskrivning
Förslag till Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i
Gislaveds kommun 2014-2018 har varit utsänd på remiss januari-februari 2014.

En summering av inkomna yttranden har använts som underlag för en
omarbetning av remissutgåvan till strategi.

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 28 april 2014 beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att anta Strategi för barn- och
utbildningsnämndens verksamheter 2014-2018, daterad den 14 april 2014.

Beslutsunderlag
Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun
2014-2018, daterad den 14 april 2014
Barn- och utbildningsnämnden den 28 april 2014, § 47
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 192

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Ann-Katrin Strand (FP): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i
Gislaveds kommun 2014-2018, daterad den 14 april 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-28, §47   
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VAD ÄR EN STRATEGI?  
Detta dokument är en Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Strategin 
ska medverka till att skapa en verksamhet med bra kvalitet. Den ska ses som barn- och 
utbildningsnämndens viljeinriktning till 2018 och riktar sig till alla, såväl barn, elever, 
vårdnadshavare, politiker, som personal inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
I Gislaveds kommuns riktlinjer för styrdokument, beslutade av kommunstyrelsen 
2012-12-11, § 474, finns en terminologi och tydlig namngivning av dokument.  
”Namnet anger vilken förväntan vi kan ha på dokumentet. Strategin anger vilka inriktningar 
som är viktigast för verksamheten. Den kan innehålla en vision, långsiktiga mål, och den 
måste peka ut de verksamhetsområden som är av kritisk betydelse för att nå dit. Strategin 
bidrar till att bygga upp den profil som verksamheten vill ha.” 
 
Till strategin upprättas en plan som tydligt ska peka ut vad som ska göras och hur det ska 
göras. Av planen ska framgå vem som har ansvaret för att åtgärderna blir gjorda samt en 
tidsplan. 
 
Strategin är övergripande för all verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen: 
Förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, familjecentral, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, fritidsgård, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, 
högskola på hemmaplan och musikskola. 
 

VISION FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Vi arbetar för att barn och elever får de kompetenser och kunskaper som behövs idag och i 
framtiden. Våra barn och elever är kreativa, de ser möjligheter, tar ansvar, är nyfikna och är 
konstruktivt ifrågasättande. Alla barn och elever är en tillgång i gruppen och möts med 
respekt. Chefer och pedagoger ger varje barn och elev möjlighet att utvecklas optimalt 
utifrån sina egna förutsättningar. Alla har högt ställda förväntningar på varandra. 
Tillsammans känner vi glädje, gemenskap och trygghet i lärandet. 
 
Lärmiljön inbjuder till olika former av skapande och kreativitet. Metoder och verktyg 
utvecklas i takt med tiden och Gislaveds kommun ligger i framkant. 
 
Barn och elever ges förutsättningar att möta vår globala situation med lyhördhet, 
samarbetsförmåga och tolerans. Barn och elever kommunicerar över kulturella och språkliga 
gränser och är aktiva i olika miljöer. 
 
Chefer och pedagoger tar ett gemensamt ansvar för barns och elevers lärande och 
verksamhetens utveckling. Kollegialt lärande genomsyrar verksamheten och pedagogerna 
känner hög yrkesstolthet.  
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DEN DUBBLA STYRNINGEN AV BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 
 

  
 
Förskolan/skolan har i den statliga styrningen två huvudmål; kunskapsmål och sociala mål. 
Den kommunala uppgiften är att ge förutsättningar för att de nationella styrdokumenten kan 
följas. Utifrån sytematiskt kvalitetsarbete styr nämnden hur budgeten fördelas för att få bästa 
kvalitet på kärnprocesser som lärande och omsorg. 
 
Vid alla beslut som rör barn beaktas FN:s konvention om barns rättigheter. 
Med en ökad globalisering ställs varje individ ständigt inför nya utmaningar och kommer att 
behöva en rad kompetenser för att på ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt 
föränderlig värld. EU har tagit fram åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande och 
personlig utveckling. 
 

Staten/Skolverket 
Skollag 
Förordningar 
Föreskrifter 
Läroplaner 
Allmänna råd 
 

Kommun/Nämnd 
Strategier 
Policys 
Program 
Riktlinjer 
Planer 
Regler 

Förskolechef/Rektor 

Personal 

EU:S 8 NYCKEL-
KOMPETENSER 
1. Kommunikation på modersmålet. 
2. Kommunikation på främmande 

språk. 
3. Matematiskt kunnande och 

grundläggande vetenskaplig och 
teknisk kompetens. 

4. Digital kompetens. 
5. Lära att lära. 
6. Social och medborgerlig 

kompetens. 
7. Initiativförmåga och företagaranda. 
8. Kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer. 

 
 

 
FN:S KONVENTION OM 
BARNS RÄTTIGHETER 
”BARNKONVENTIONEN” 

Fyra grundprinciper att utgå ifrån 
när beslut fattas. 
Artikel 2: 
Alla barn är lika mycket värda. Ingen får 
diskrimineras. 
Artikel 3: 
Barnets bästa ska alltid komma i främsta 
rummet. 
Artikel 6:  
Alla barn har rätt till liv och utveckling.  
För att utvecklas behöver barn trygghet 
och möjlighet till lek. 
Artikel 12: 
Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. 
Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla 
till barnet. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS 
VERKSAMHETER 

FÖRSKOLAN OCH PEDAGOGISK OMSORG/FAMILJEDAGHEM 
Förskolan och pedagogisk omsorg/familjedaghem är ett steg i det livslånga lärandet och har 
en god pedagogisk verksamhet. Verksamheten är rolig, trygg och lärorik för barnen som går 
där. Förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem riktar sig till barn från 1 år till och med 
att de börjar förskoleklass eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten.  

FRITIDSHEMMET 
Fritidshemmet är ett steg i det livslånga lärandet och har en god pedagogisk verksamhet och 
tillgodoser barnens behov av tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar Verksamheten 
riktar sig till barn från 6 år till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. Verksamheten 
byggs upp kring barnens kreativitet och nyfikenhet i ett socialt sammanhang. 

OMSORG PÅ KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER 
För vårdnadshavare som har behov av tillsyn för sina barn på kvällar, nätter och helger 
erbjuds omsorg. Den riktar sig till barn från 1 år till och med vårterminen då barnet fyller 
13 år. För att erhålla omsorg på kvällar, nätter och helger ska vårdnadshavare ha schemalagd 
arbetstid utanför förskolans och fritidshemmens öppettider. 

FÖRSKOLEKLASSEN 
Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar som fungerar som en övergång mellan 
förskolan och den obligatoriska skolan. Förskoleklassens verksamhet kombinerar förskolans 
och grundskolans metodik och arbetssätt. 

GRUNDSKOLAN 
Grundskolan är en obligatorisk skolform. Den består av nio årskurser och är likvärdig 
oavsett var i kommunen eleven går. Grundskolan arbetar för att alla barn ska nå målen i 
läroplanen i en anda av trygghet och glädje. 

GRUNDSÄRSKOLAN  
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå 
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Den består av nio 
årskurser. Inom grundsärskolan räknas även inriktningen träningsskola. Med utgångspunkt 
från den enskilda elevens förutsättningar kan grundsärskolans elever undervisas och bedömas 
utifrån grundskolans kursplaner. 

FRITIDSGÅRDEN 
Fritidsgården är en frivillig verksamhet för ungdomar mellan 12 och 18 år. Fritidsgården är en 
öppen verksamhet som syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme åt 
ungdomars möten. Samverkan sker med verksamheter inom fritidsförvaltningen, 
socialförvaltningen och kulturförvaltningen. Fritidsgården är en tillgång i skolans verksamhet 
dagtid. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ningsskola
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GYMNASIESKOLAN 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Gislaveds Gymnasium erbjuder ett brett utbud av 
nationella program med teoretisk grund för högskolestudier, praktiskt inriktade 
yrkesutbildningar och introduktionsprogram. 

GYMNASIESÄRSKOLAN 
Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som ger elever med utvecklingsstörning en för 
dem anpassad utbildning. Gislaveds Gymnasium erbjuder nationella program och individuellt 
program.  

VUXENUTBILDNINGEN 
Genom vuxenutbildningen har kommuninvånarna möjligheter och rättigheter att få 
grundskolekompetens inom grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, 
yrkesvuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). 

HÖGSKOLAN PÅ HEMMAPLAN 
Genom Högskolan på hemmaplan erbjuds yrkeshögskoleutbildningar, utlokaliserade 
högskoleutbildningar/-kurser och uppdragsutbildningar. 

MUSIKSKOLAN 
Musikskolan är en frivillig verksamhet som erbjuder alla barn från årskurs 3 möjlighet att 
sjunga eller spela ett instrument. De elever som är intresserade har möjlighet att ingå i 
kommunens olika orkestrar och körer. 

FAMILJECENTRALEN 
Familjecentral är ett samarbete mellan Landstinget i Jönköpings län/Region Jönköpings län 
och Gislaveds kommun för att ge alla barn en bra start i livet. På ett och samma ställe 
erbjuds tjänster som har betydelse för barn och vårdnadshavares hälsa och välbefinnande. I 
samarbetet ingår kvinnohälsovård, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och öppen 
förskola.  
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STRATEGI FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT LÄRANDE I 
GISLAVEDS KOMMUN 
Våra verksamheter håller en hög kvalitet där barn och elever får likvärdiga förutsättningar 
genom inkludering1, integration och styrning av resurser. Vi utgår från vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Mångfald bland personalen utifrån ålder, kön och etnicitet 
eftersträvas för att erbjuda en dynamisk och flexibel organisation. Verksamheterna utgår från 
barns och elevers livsvärld2. Med ett relationellt lärande3 som ger sammanhang och mening 
väljer barn och elever en aktiv närvaro. 

ENGAGERAD PERSONAL  
Höga förväntningar, feedback4 och relationer är de tre viktigaste faktorerna för lärandet. 
 
Engagerad personal med rätt utbildning för sitt uppdrag är viktigt för barn- och 
utbildningsnämndens alla verksamheter. För att kunna utveckla verksamheterna krävs att 
personalen känner sig trygg i förändring. En förutsättning för att skapa trygghet är en kreativ 
miljö där vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, goda exempel och en öppenhet mot 
omvärlden är en del av det pedagogiska arbetet.  
 
Det arbete som bedrivs leder till att alla känner sig stolta i sitt yrke, med sin verksamhet och 
sin kommun. Alla är betydelsefulla i sin roll, goda förebilder och visar stolthet över det 
arbete som görs tillsammans med barn, elever och vårdnadshavare. Barn och elever får den 
bästa undervisningen i en utvecklande verksamhet. Personal inom barnomsorg och skola 
påverkar generationer fram till 2080-talet.  

VÅRDNADSHAVARE, EN RESURS I VERKSAMHETEN 
Vårdnadshavare är en resurs och ett stöd för sina barns lärande. Verksamheterna främjar 
inflytande för barn/elever och vårdnadshavare. Inflytande och delaktighet bygger på en öppen 
och direkt kommunikation som tar tillvara vårdnadshavarnas engagemang och kunnande. 

INKLUDERING, MÅNGFALD OCH 
JÄMLIKHET ÄR EN SJÄLVKLARHET 
Det finns plats och möjlighet för alla att delta i våra 
verksamheter. Inkludering, integration och jämlikhet 
är en självklarhet. Barn/elever är olika och har rätt 
till utrymme för sina olikheter med respekt och 
tolerans för varandra. Inkluderande verksamhet 
skapar kunskap och bygger bort fördomar. Det är 
berikande att ha verksamheter som innehåller 
mångfald av olika människor.  
Verksamheterna genomsyras av ett förebyggande 
arbete mot diskriminering. 

                                                
1 Inkludering, se ordförklaringar 
2 Livsvärld, se ordförklaringar 
3 Relationellt lärande, se ordförklaringar 
4 Feedback, se ordförklaringar 

DE LAGSKYDDADE 
DISKRIMERINGS-
GRUNDERNA I 
DISKRIMINERINGSLAGEN 
ÄR: 
• Kön 
• Könsidentitet eller könsuttryck 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion och annan 

trosuppfattning 
• Funktionsnedsättning 
• Sexuell läggning 
• Ålder 
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ENTREPRENÖRIELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Barn och elever möter ett entreprenöriellt förhållningssätt5 i alla verksamheter som en 
naturlig del av lärandet. Det innebär att lärandet bygger på kreativitet, nyfikenhet och 
samarbetsförmåga. All personal har till uppgift att få alla barn/elever engagerade i sitt lärande. 
Barn och elevers engagemang är drivkraften i alla verksamheter. Vi är medvetna om och tar 
hänsyn till det informella lärandet. 

DIGITAL KOMPETENS I FRAMKANT 
Vår ambition är att vara ledande i en framtidsinspirerad lärmiljö, genom att alla elever ska ha 
tillgång till sitt eget digitala verktyg. 
 
Med lärplattor och datorer i våra verksamheter skapas det ännu ett lär- och uttrycksmedel. 
Det blir ytterligare ett sätt att variera undervisningen i våra verksamheter för att fånga 
elevers/barns lärande. Barn/elever får en digital kompetens6 och med ett medvetet arbetssätt 
kan man tidigt lära barn ett etiskt förhållningssätt och att kritiskt granska information. 

SAMVERKAN MED OMGIVANDE SAMHÄLLE 
Kontakter med det omgivande samhället och näringslivet liksom samverkan med andra 
kommunala nämnder har en stor betydelse i utbildningen från förskola till vuxenutbildningen. 
Förskolor och skolor initierar och bjuder in företrädare för arbetslivet, så att samverkan 
fördjupas och utvecklas. Gymnasieskolan har ett internationellt samarbete med flera länder.  
Lärares samverkan med arbetslivet bidrar liksom arbetslivets närvaro och delaktighet i 
undervisningen till konkreta lärandesituationer. En väl fungerande studie- och 
yrkesvägledning startar i tidig ålder.   

GODA OCH BRA MÅLTIDER 
Skolrestaurangerna i förskola och skola erbjuder alla matgäster goda och bra måltider. Det 
serveras god mat med matglädje och omsorg. Måltiden är en trevlig upplevelse i en trygg 
miljö där alla kan äta i lugn och ro. Måltiden har betydelse för hälsan men är också en 
förutsättning för trivsel och lärande och en bra måltid är inte bara det som ligger på tallriken. 
Måltiden kan användas som ett pedagogiskt verktyg i utbildningen för att väcka barns och 
elevers nyfikenhet kring mat. Den serverade maten är näringsriktig och lagad på råvaror av 
god kvalitet som också främjar en hållbar utveckling7. Maten tillagas nära matgästen. Mätta 
och nöjda barn/elever har bättre förutsättningar att leka och lära.  
  

                                                
5 Entreprenöriellt förhållningssätt, se ordförklaringar 
6 Digital kompetens, se ordförklaringar 
7 Hållbar utveckling, se ordförklaringar 
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AKTIV MUSIKSKOLA 
Grunden till det rika musiklivet i Gislaveds kommun läggs i den kommunala musikskolan. 
Musikskolan är naturligt integrerad i alla våra verksamheter och har stor betydelse för det 
estetiska programmet på gymnasieskolan. Musikskolan erbjuder grundskolan förstärkt 
musikundervisning (kompanjonundervisning8) och arbetar med olika projekt integrerat med 
andra skolämnen. 
 
Musikskolans samarbete med övriga musiklivet inom Gislaveds kommun är en naturlig och 
medveten strävan för att stärka Gislaved som en levande kultur- och musikkommun. 

INSPIRERANDE FYSISK MILJÖ 
Den fysiska miljön utomhus och inomhus har stor betydelse för lärandet. Utrymme finns för 
aktiviteter av olika slag som stimulerar till kreativitet. 
 
Lokalerna är ändamålsenliga och anpassade efter den undervisning och utbildning som 
bedrivs där. Inredningen är av hög kvalitet för att skapa en god fysisk lärmiljö. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

                                                
8 Kompanjonundervisning, se ordförklaringar 



STRATEGI FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2014-2018 

 
 

 
 10 [10]  Utkast 2014-04-14 

 

 

ORDFÖRKLARINGAR 
Inkludering 
Sverige har undertecknat Salamancadeklarationen. Det innebär att skolan ska ge plats för alla 
barn oavsett deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella och språkliga förmågor och 
endast i undantagsfall skiljas från den ordinarie gruppen. En måttstock är när alla människor i 
en grupp känner att de har samma värde. 
 
Livsvärld   
Den verklighet som barn och elever vistas i. Avser både den förnimbara och den subjektiva. 
Världen som barnet/eleven upplever den. 
 
Relationellt lärande  
Lärande som sker i nära kontakt med andra. Grundbegrepp är relation, möte, 
kommunikation och dialog. 
 
Feedback  
Återkoppling i sitt lärande. Det fokuserar på prestationer som varit i syfte att förbättra. 
  
Entreprenöriellt förhållningssätt 
Ett förhållningssätt i undervisningen för att utveckla och stimulera kompetenser som 

• att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handlingar 
• att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och samarbetsförmåga 
• att samarbeta med omvärlden och verklighetsanknutet samarbeta med arbetslivet 

 
Digital kompetens  
Innefattar både en teknisk kompetens och ett förståelse- och attitydbegrepp allt från att 
hantera informationssamhällets teknik till att ha en kritisk och reflekterande användning av 
informationen. 

Hållbar utveckling  
Välja livsmedel som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Servera mer vegetabiliska 
livsmedel. Minimera matsvinn. 

Kompanjonundervisning  
Musikskolans lärare förstärker musikundervisningen i grundskolan i ett samarbete med 
ordinarie klasslärare. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rnimbarhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Subjektiv
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FÖR BESÖKSNÄRINGEN 

I GISLAVEDS KOMMUN 

- Utveckling och tillväxt med sikte på år 2020 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Turismstrategin för besöksnäringen ska kunna användas som beslutsunderlag och planeringsunderlag i mål och prioriteringar, gällande 

satsningar, tillväxt och utveckling i kommunen. Strategin är ett kommunövergripande dokument såväl för kommunens interna och externa 

arbete. 

 

Strategin ska uppmuntra besöksnäringsföretag i kommunen att våga satsa och växa själva tillsammans med kommunens målbild. Strategin ska ta 

Gislaveds kommuns besöksnäring ut i världen där vi tillsammans blir en spelare på nationell och på internationell nivå. Genom att fastställa 

inriktningen med långsiktig målbild 2020 och prioriterade utvecklingsområden med tillhörande handlingsplan och rekommenderade åtgärder 

ökar vår möjlighet att bli en framgångsrik turismkommun i Småland och i Sverige. 

 

En turismstrategi är ett levande dokument som ibland måste få nya förutsättningar. Strategins fokus är målbild 2020, ledstjärnan som 

besöksnäringen i Gislaveds kommun vill uppnå.  
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INLEDNING 

Gislaveds kommunstyrelse bestämde i januari 2012 att ge turismstrategen i uppdrag att ta fram en turismstrategi. En tidig dialog har förts hur detta skulle 

utformas. För detta arbete har ett program utformats för framtagande av ny turismstrategi och handlingsplan.  

Det är viktigt för Gislaveds kommun att tillvarata utvecklingsmöjligheter. Att skapa en bild av hur offentliga och privata resurser skapar utveckling som 

gagnar Gislaveds kommun som en del av Småland är viktig. Rollfördelningen mellan kommun och besöksnäringen måste klargöras. En turismstrategi kan 

hjälpa till att ta tillvara på och skapa nya arbetstillfällen inom besöksnäringen samt att hitta förutsättningar för olika prioriterade åtgärder för att stärka 

näringen.  

STRATEGINS SYFTE 

Turism och besöksnäring är viktigt för Gislaveds kommun. Gislaveds kommun har i alla tider varit mån om att arbeta med utveckling inom besöksnäringen i 

kommunen. Under åren har turistverksamheten både funnits under fritidsförvaltningen och under kommunstyrelseförvaltningens servicekontor. De senaste 

åren har turistverksamheten varit placerad på kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsenhet. Det har funnits ett turistpolitiskt program, som inrättades 

1996 med senaste handlingsplan 2005. En förnyelse är nu viktig med anledning av utveckling inom besöksnäringen och genom nya tydliga regionala och 

nationella målsättningar. De flesta kommuner i Jönköpings län arbetar idag aktivt med att ta fram strategier för besöksnäringen i den egna kommunen. Detta 

behöver också Gislaveds kommun göra. Det är viktigt för Gislaveds kommun att tillvarata utvecklingsmöjligheter. Att skapa en bild av hur offentliga och 

privata resurser skapar utveckling som gagnar Gislaveds kommun som en del av Småland är viktig. Rollfördelningen mellan kommun och besöksnäringen 

måste klargöras. En turismstrategi kan hjälpa till att ta tillvara på och skapa nya arbetstillfällen inom besöksnäringen samt att hitta förutsättningar för olika 

prioriterade åtgärder för att stärka näringen. 

Strategin ska klargöra hur Gislaveds kommuns tillväxt- och utvecklingsarbete ska bedrivas och ge underlag för prioritering för besöksnäringen och 

ställningstaganden om projekt från kommunens sida. Strategin ger en målbild och fastställer prioriterade områden som är av betydelse för att målbilden skall 

uppnås. Till strategin utarbetas även en handlingsplan med tydliga åtgärder inom varje prioriterat område med förslag på tillvägagångssätt och koppling till 

tidsram.  

STRATEGI FÖR VEM? 

Strategin har olika målgrupper, såväl bland näringens organisationer, grannkommuner, destinationer, föreningar, samfund och enskilda företag inom 

besöksnäringen. Strategin ska beröra samtliga som vill vara med och utveckla besöksnäringen i Gislaveds kommun. 
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ANSVAR 

Turismstrategin för utveckling och tillväxt inom besöksnäringen i Gislaveds kommun med sikte på 2020 är ett kommunövergripande dokument och antas av 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för politisk behandling samt uppföljning av turismstrategin. 

Strategin är på många plan nämnds överskridande. Varje nämnd ansvarar för behandling av sina utvecklingsfrågor inom besöksnäringen. Turismstrategen 

ansvarar för det övergripande arbetet med turismstrategin. 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Gislaveds kommuns förvaltningar ska i sina verksamhetsplaner, projekt och utvecklingsarbete så långt möjligt hantera utvecklings- och tillväxtperspektivet 

inom besöksnäringen för att gagna den kommunövergripande turismstrategin. 

 

Till strategin utvecklas en handlingsplan med åtgärder. I handlingsplanen presenteras även mätbara indikatorer med delmål.  Uppföljning och revidering av 

handlingsplanen, del mål och om så behövs strategins målbild ska göras vart annat år med start 2015. 

 

Turismstrategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun ska vid år 2020 utvärderas. Därefter stakas nya mål ut för utvecklingsarbetet inom besöksnäringen.  

METOD 

Under 2012 och våren 2013 har besöksnäringen tillsammans med intresserade personer varit med i en process och bidragit med sin kunskap för detta 

utvecklingsarbete. Totalt har närmare 50 personer från olika branscher, politiker, föreningar och samfund varit representerade under sex processmöten. 

Inbjudan har skickats ut brett och annonsering har skett på hemsida och i lokaltidningarna. För att sammanfoga arbetet och inte uppfinna hjulet igen har vi 

också tagit del av dokument i Partnerskap Småland samarbetet, den nationella besöksnäringsstrategin, Regionala utvecklingsstrategin (RUS), 

grannkommunernasarbete med besöksnäringen samt andras strategier. En nulägesanalys över Gislaveds kommun har tagits fram för att mäta oss mot andra 

kommuner i Småland. Analysen har tagit del av kvantitativ och kvalitativ data och har sammanställt rekommendationer för vår kommande strategi. Två 

gästundersökningar har gjorts sommaren 2012 samt en under vintern 2013 för att tydligare ta reda på hur Gislaveds kommuns besökare uppfattar Gislaveds 

kommun under olika årstider. Totalt har 824 personer djupintervjuats om deras resemönster och deras konsumtionsmönster under sin vistelse i 

kommunen. Insamlat material sammanställdes till ett förslag till turismstrategi som gick ut på remiss mellan 2013-08-29 till 2013-10-29 till samtliga nämnder 

och övriga berörda instanser. Därefter behandlades inkomna yttranden av styrgruppen och strategin har sedan omarbetas till detta slutgiltiga dokument.     
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TURISMSTRATEGI 

MÅL 2020 

Gislaveds kommun – Smålands utomhusupplevelse: 

Aktiviteter och evenemang som speglar vår natur och kultur året om. Turismomsättningen ska fördubblas till 685 miljoner och minst en exportmogen destination finns. 

Tar Gislaved rätt strategiska beslut och vågar att välja framtidens besökare, är det rimligt att Gislaveds målbild 2020 också ska vara en dubblering av den 

turistiska omsättningen. Gislaveds kommuns besöksnäring omsatte år 2010, 342,5 miljoner kronor. 

För att nå nationella uppsatta mål behöver Gislaveds kommun uppnå en målbild av 10 procents ökning varje år, dvs. ca 34 250 tkr varje år. Kommunen 

måste öka det kommersiella värdet av omsättningen för att nå målbild 2020. Det är det värdet som ger mer arbete inom besöksnäringen.  
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Fördubblad 
turismomsättning 

Ökad 
turismkonsumtion 

Ökad 
vistelselängd 

Förlängd säsong  

Fler 
reseanledningar  

Det icke-kommersiella värdet av totala omsättningen bör stå för 30 procent motsvarande 10 275 tkr/år och Kommersiella värdet bör stå för en ökning av 

70 procent av den totala omsättningen motsvarande 23 975 tkr/ år. Om rätt åtgärder görs kan Gislaveds kommun känna sig stolt med att ha uppnått sin 

bidragande del med ökad omsättning till ca 685 miljoner kronor. 1 

 

 

Identifierande indikatorer  

För att målbilden skall uppnås krävs det: 

 

 Ökad turismkonsumtion  

 

 Förlängd vistelsetid 

 

 

 Längre säsong  

 

 Fler turister som vill resa hit/fler resandeanledningar  

 

  

                                                
1
 RESURS, Gislaveds kommun Turistekonomisk mätning 2010, Gislaveds kommun  
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STRUKTUR AV UTVECKLINGSARBETE 

Strategin utgår från fyra övergripande ingångar i utvecklingsarbetet:  

1. Utveckling av turistiskt utbud inom vår kommun 

2. Gränslöst samarbete - Utveckling av turistiskt utbud genom samarbete över kommungränser 

De prioriterade områdena som Gislaveds kommun skall arbeta med för att utveckla besöksnäringen inom kommunen och genom samarbete med andra 

kommuner är: 

- Skapa exportmogen destination 

- Natur- och utomhusupplevelser 

- Kulturella- och historiska upplevelser 

- Evenemang 

- Verktyg för utveckling 

För att stötta utvecklingen av utbudet av attraktioner för besöksnäringen krävs det insatser på att förbättra infrastruktur, information och service. Detta för 

att skapa en god helhetsupplevelse för besökaren. Denna satsning blir strategins tredje ingång;  

3. Service och tillgänglighet 

Utöver de tre övergripande ingångar innehåller strategin en avslutande, kompletterande, fjärde del som fokuserar på marknadsföring och statistiska 

mätningar. Detta arbete kompletterar utvecklingsarbetet och möjliggör att strategins mål kan följas upp och utvärderas. Den avslutande, fjärde delen av 

strategin blir således;  

4. Marknadsföring och statistik. 
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UTVECKLA VÅRT UTBUD 

– Utveckling av ”dragare”, resurser, aktiviteter, produkter och evenemang inom Gislaveds kommuns geografiska gränser 

Inom kommunen finns idag större dragare som Isaberg och Anderstorp Raceway, goda natur- och kulturresurser, aktiva föreningar och företag som arbetar 

mot besöksnäringen. Dessa resurser har alla utvecklingspotentialer som kan bidra till en positiv utveckling av turismomsättningen. 

EXPORTMOGEN DESTINATION  

a) Isaberg 

b) Anderstorp Raceway 

De senaste åren har det arbetats fram bra utvecklingsdokument med möjligheter som öppnar upp för utveckling både i Isabergsområdet och snart 

Anderstorp Raceway. I Isabergsområdet har Gislaveds kommun tillsammans med Gnosjö kommun tagit fram ett program för utvecklingsområdet Isaberg. 2 

Under 2013 tittar även Gislaveds kommun på hur Anderstorp Raceway kan utvecklas. För att utnyttja de här utvecklingsplanerna och ligga i framkant med 

framtida ansökningar för nationella satsningar gällande turism, behöver gemensamma grepp tas tillsammans med näringen. När en utvecklingsplan skapas 

tillsammans med företagen, på respektive område och om den sedan kopplas mot utvecklingsplanerna i kommunen, skapas ett gediget utvecklingsdokument 

för hela området. Då ökar möjligheterna att enklare söka nationella medel och det banas väg för hela Gislaveds kommuns besöksnäring att utvecklas. Att 

Gislaveds kommun kan skapa minst en exportmogen destination finns det ingen tvekan om. Här har vi möjlighet att vara med att bidra i framgången i delar 

till den nationella strategin, att skapa minst 35 exportmogna destinationer i Sverige. 3 Kriterier för exportmognad för turistföretag och destinationer finns 

tydligt beskrivet på exportmognad.se. Detta är något som kan användas i arbetet för att utveckla någon av Gislaveds kommuns destinationer. Målet till 2020 

är att skapa minst en exportmogen destination. 

NATUR- OCH UTOMHUSUPPLEVELSER 

Som kommun har inte Gislaved rollen att skapa aktiviteter och företag men vi har möjlighet att underlätta för aktörer och stimulera företagande genom att 

göra naturen tillgänglig och arbeta med företagsstimulerande åtgärder.  

                                                
2
 Gislaved och Gnosjö kommun, Utvecklingsområdet Isaberg, antagen KF 2012  

3
 Svensk turism, 2011, Nationell strategi för svensk besöksnäringen, hämtad 2013-05-07 från www.strategi2020.se 

http://www.strategi2020.se/
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Under seminarierna framkom följande idéer/förslag inom temat: Natur och äventyr  

Nissan; äventyr kanotupplevelser, visa naturen under ett dygn, äventyr på vattnet, paddel/kanottävlingar och utveckla kanotingen i Nissan. Back to basic; 

krångla inte till men servera produkt lättillgängligt, laga mat ute, bo ute och paddla. Smålandsresan; Färdigpaketerad lösning för de olika målgrupperna, 

resplan klara/färdiga/gå, hitta ut!, multisport, MTB trails, Isaberg, vår skog-guidning, återkommande scoutläger, stort ridläger, älgsafari, trädkoja med 

övernattning, vandra på Isaberg, fiska i 388 sjöar (paket), äventyrsgolf, natursafari, (svamp fiske m.m.), multisport 24 timmar, naturvandring för synskadade 

och rörelsehindrade, cykling MTB/ landsväg, familjevecka, kanotuthyrning vid dalen, utveckla cykelleder, cykelmålskarta, cykeluthyrning och kunna ta med 

cykel på bussen.  

Detta visar att idéerna för utveckling hos företagen i Gislaveds kommun är många. Gislaved skall ta tillvara på de idéer som finns och fortsätta stimulera 

företagen till utveckling.  

 

Stora områden inom natur- och utomhusupplevelser är fiske och cykla och vandra. Inom dessa två områden har kommunen en viktig roll med att göra 

områden tillgängliga och organiserade för besökare.  

Fiske 

Redan 2012 började Gislaveds kommun att titta på möjligheter hur fisket kunde förbättras. I några kommuner har man jobbat i projekt för att samla 

fiskevårdsområdena på en och samma plats och i nätverk. Detta var en bra utgångspunkt även här. En början måste vara att de egna invånarna hittar ut till 

fiskevatten på ett lättare sätt. Om inte invånarna hittar ut till fiskevattnen hur ska då besökarna hitta rätt? Över 50 procent av dem som besöker Gislaveds 

kommun är släkt och vänner. Sportfiskare tar inte hänsyn till semester tidpunkt eller om någon är hemma. Många kommer på obekväma tider och fiskar 

gärna tidigt på morgonen och sent på kvällen. De som är ute och fiskar är inte obekanta med ny teknik. Arbetet började med att bjuda in samtliga FVO till 

en första träff 2012. Responsen var god och det bestämdes att återkommande träffar skulle arrangeras. Där ges möjligheten att träffas och plocka upp viktiga 

diskussionspunkter. En av punkterna som kommer att vara återkommande är att försöka få till att varje FVO kan sälja fiskekort på internet. Under tiden 

mellan 2012 till 2013 har det samtidigt kommit igång ett projekt inom Jönköpings län genom Länsstyrelsen och Smålands Turism AB. Där fick olika fiskesajter 

vara med i en upphandling av nätbaserade bokningssystem. Fiskesajten som valdes ut blev Ifiske.se. Målet är att samtliga FVO ska finnas representerade på 

denna sajt och ska länkas mot den nya hemsidan visitsmaland.se. Samtidigt med att arbetet kring fiskekorten börjar fungera måste arbete för åtgärder av 

andra slag göras på eget initiativ av FVO eller flera FVO tillsammans i projektform med extern finansiering. Insatser kan vara att öka antalet 

fiskeguider/fiskecamps, vilket saknas idag.  

Det saknas också en tryckt broschyr med information om kommunens olika fiskemöjligheter vilket efterfrågas av både turister och FVO. Broschyren skall 

innehålla de FVO som är intresserade av att vara tillgängliga för turister och bör vara översatt till engelska och tyska.   
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Förslag på mjuka åtgärder kan vara att göra ett årligt evenemang kring fiske och mat på initiativ från FVO tillsammans med kommunen. Det kan till exempel 

vara en årlig kräftskiva på torget inne i Gislaved för invånare och besökare. Kräftorna är då fiskade i Gislaveds kommuns olika fiskevårdsområdes vatten. 

Hårda åtgärder kan vara att försöka göra minst en sjö tillgänglighetsanpassad för alla fiskare med ramper och handikapptoalett. Då finns möjligheten att 

marknadsföra tillgängligt fiske. 

Vandra och cykla 

Vandrings- och cyklingsmöjligheterna i kommunen är goda men att vara en kommun för utomhusupplevelser är utmanande och kräver nya produkter att 

sälja. Utmaningen är att kunna tjäna pengar på de naturtillgångar som finns och ta bra betalt av besökare som kommer hit.  

 

Under 2013 gjorde Gislaveds kommun en satsning på att restaurera Gislavedsleden. Den moderna vandraren har andra förutsättningar än den som vandrade 

när Gislavedsleden invigdes närmare 30 år sedan. Nu moderniseras ledens 8,5 mil mellan Kinnared (ansluter mot Hallandsleden) och Hestra, Isaberg 

(ansluter mot Järnbärarleden och Höglandsleden). Den uppgraderas till dagens standard med markeringar, dagsetapper, vindskydd, möjligheter att fylla på 

vatten, toaletter, besöksräknare och även möjlighet till kommunikation. Att gå på en led är inget någon tjänar några pengar på. Nya produkter måste 

utvecklas längs leden att ta betalt för.  

Andora Nejsum gjorde sitt examensarbete kring leden och detta ligger till grund för det arbetet som nu görs. Hon pekade på att det behöver finnas 

möjligheter till bekvämligheter av boende och aktivitetsutbud utmed leden för att göra den ännu attraktivare för vandrare.  

 

”Det gäller att samla markägarna, de som har annan verksamhet intill leden som kan vara intressant för de som går på leden som till exempel alternativt boende, annan 

mat än den man bär med sig, omväxling från vandringen genom att hyra en kanot eller rida lite på häst eller ta en dressin istället”. 4 

Att arbeta vidare med markägarna utmed leden och de besöksnäringsföretag som finns idag skulle kunna bidra till att fler kringaktiviteter blir synbara utmed 

leden. Det viktiga kan vara att sätta igång någon form av projekt och titta på vilka förutsättningar som finns för olika aktiviteter som kan marknadsföras och 

nå ut till besökare. 2020 kanske leden är Smålands modernaste led. 

 

För att vara attraktiv för natur- och utomhusuppleveturisten gäller det att fortsätta hålla hög standard på våra vandrings- och cykelleder och kontinuerligt 

sköta och underhålla dem. Det är viktigt att våra leder är säkra och välskyltade så att turisten lätt kan hitta.  

                                                
4
 Nejsum Andora, inventering av Gislavedsleden, SLU Alnarp, 2011, sid 12 
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I gästundersökningen som gjordes i Gislaveds kommun under sommaren 2012 visas att de utländska turisterna generellt ägnade sig åt fler aktiviteter än de 

svenska turisterna. De aktiviteter som var populärast bland de internationella gästerna var utomhusupplevelse/friluftsaktivitet, något som över hälften ägnade 

sin tid åt under besöket på sommaren i Gislaveds kommun. 5 Att fortsätta utveckla tillgängliga leder för cykel och vandring som är välskyltade samt 

produkter inom utomhusupplevelsesegmentet vore en vinst för besöksnäringen. 

Övriga natur- och utomhusupplevelser 

Att vara öppen för nya idéer och utveckling är en nödvändighet i en rörlig bransch. Gislaveds kommun bör arbeta aktivt för att stödja och försöka stimulera 

produktutveckling inom natur- och utomhusupplevelser. Att kombinera utveckling av naturturism i kommunen med utveckling av Isabergsområdet som 

upplevelse-, natur- sport- och äventyrdestination skulle ge många fördelar.  

KULTURELLA- OCH HISTORISKA UPPLEVELSER 

Gislaveds kommun har en historia kring bruk, industri och historia vilket skall tas tillvara på för att förädla vår identitet. Kommunen har engagerande aktörer 

som brinner för sin historia vilka skall uppmuntras. Insatser skall göras för att hjälpa dessa aktörer att utvecklas vilket görs med fördel i samarbete med 

andra aktörer inom området. Ett tydligare samarbete mellan kommunens olika förvaltningar skulle underlätta för utvecklingen. Läs mer om utvecklingen i 

kapitel ”Kulturella och historiska upplevelser” under avsnittet ”Gränslöst samarbete” 

EVENEMANG  

I Gislaveds kommun finns redan flera duktiga entreprenörer inom såväl näringslivet, föreningar och samfund som idag arrangerar evenemang. Vissa är lite 

mindre och andra är av större dignitet. Det finns även ett flertal evenemang som borde kunna lockas till Gislaved. Ett exempel är SM-veckan som arrangeras 

av Riksidrottsförbundet och har ett turnerande värdskap. För att kunna arrangera denna typ av profilarrangemang måste det finnas ett engagemang både från 

kommunen men också intresse samt erfarenhet. Det kräver engagemang från föreningar och en infrastruktur som värdesätts vid behandling av en ansökan. 6  

 

Det kräver en organisation för att hålla ihop föreningar, besöksnäringen och den kommunala sektorn. Lars Arvidsson pekar som en rekommendation utifrån 

analysen som han gjort på Gislaveds kommun att det behöver skapas en evenemangsstrategi och tillsätta en tvärsektoriell evenemangsgrupp för det praktiska 

                                                
5
 HUI, Besökskartläggning i Gislaved sommaren 2012 samt Besökskartläggning Gislaveds kommun vinter 2013, 2012-2013, Gislaveds kommun 

6
 Riksidrottsförbundet, SM veckan, 2013, hämtad 2013-05-17 från http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckan/Om-SM-veckan/Kriterierforvardstad/ 

http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckan/Om-SM-veckan/Kriterierforvardstad/
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utförandet. Långsiktigt arbete krävs för att skapa eller locka profilevenemang som stärker destinationens varumärke och fyller upp delar på 

året/månaden/veckan som har dålig beläggning. Koordination så att krockar mellan evenemang undviks måste också finnas. 7 

Att skapa en evenemangsstrategi känns i dagsläget inte aktuellt då kommunen har redan många strategier och behöver till och börja med att få en samverkan 

mellan de befintliga strategierna innan nya skapas. Däremot finns det många fördelar med att skapa en tvärsektoriell evenemangsgrupp som upprättar en plan 

för att underlätta för evenemangsaktörer.   

 

Under seminarierna framkom följande idéer/förslag inom temat: Evenemang 

Gislaved & medeltiden, djurens dag, turridning, hundspann, föreningsmässan, Affärsracet, större utställningar (konst med mera), Smålands slott och 

herresäten tur (Småländsk mat), triathlon seedat Isabergslopp inför Lidingöloppet, större idrottsevenemang, O-ringen Marathon (natur), fälttävlan häst, 

multisporttävling på MTB med löpning till skyttecentrum, multicamp, bikecamp, rullskidor på motorbanan seedning vasaloppet, musikfestival, rockkonsert på 

motorbanan, musikalisk upplevelse på Isabergs arena. Allsång på berget, Nennesmo skalls vikingaspel, sportevenemang, utveckla Gisledagarna samt 6:e juni till 

mer kommersiella. Truckmeet, Isabergsfestivalen, allsång på Isaberg, cykel-downhill, speedway och Industrinatten. 

Att utveckla Anderstorp Raceway och göra möjligt att arrangera bland annat stora motorevenemang skapar möjligheter för en större marknad för 

restauranger, handel och boendeanläggningar att utvecklas men även möjlighet till nyetablering.  

VERKTYG FÖR UTVECKLING 

Ökat utbud av produkter och företag 

I mångt och mycket handlar utvecklingen av besöksnäringen att få fler företag att använda och paketera de natur- och kulturresurser som finns. Börja 

samverka och samarbeta med andra för att bygga paket och skapa evenemang och aktiviteter som kan säljas året om. Företagen behöver förutom 

produktutveckling bli bättre på marknadsföring framför allt via internet och få kvalitativa hemsidor där konsumenten kan boka sina produkter och aktiviteter 

direkt.  

Gislaveds kommun har flera gånger innan arbetat i olika projekt där inslag funnits med för att få igång verksamheter och projekt. Bland annat hade 

Gnosjöregionen ett projekt som hette Drivkrafter för nya näringar som var ett framgångrikt projekt där forskare på högskolor involverades och 

finansierades genom KK-stiftelsen. 8 Där genomfördes bland annat MAKExperience som de själva sammanfattar så här:  

                                                
7
 Arvidsson Lars, Gislaved turistisk analys, TURSKAP, Jönköping, 2012, sid 12-13   

8
 KK-stiftelsen, Drivkrafter för nya näringar, 2010, hämtad 2013-05-15 från http://www.kk-

stiftelsen.org/verksamhet/vriga%20program/Drivkrafter%20f%C3%B6r%20nya%20n%C3%A4ringar.aspx 

http://www.kk-stiftelsen.org/verksamhet/vriga%20program/Drivkrafter%20f%C3%B6r%20nya%20n%C3%A4ringar.aspx
http://www.kk-stiftelsen.org/verksamhet/vriga%20program/Drivkrafter%20f%C3%B6r%20nya%20n%C3%A4ringar.aspx
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”Det handlar om att ta mentala språng och lära sig ett nytt sätt att tänka för att kontinuerligt skapa nya kunderbjudanden. Innovationer är nästan alltid nya 

kombinationer av till exempel kompetenser, processer och material. Kompetensmångfald är centralt i MAKExperience som bygger på att erfarenheter och kompetenser 

från till exempel traditionell industri och upplevelseindustrin arbetar tillsammans.  

MAKExperience är resultatet av vår forskning, utveckling och mångåriga praktiska erfarenheter inom en mängd områden som till exempel produkt- och 

tjänsteinnovation, funktionsförsäljning, visions- och strategiutveckling, entreprenörskap, affärsutveckling, kreativitet, mänskliga beteenden och hur vår hjärna fungerar.”9 

 

Under projekttiden parades traditionella industriföretag ihop med besöksnäringsföretag för att generera nya produkter som var bärkraftiga. Detta är något 

som skulle kunna tas upp igen och möjligen finansieras som projekt. Ett annat projekt är; Företagsamma Bolmenbygden där projektledaren arbetade med 

träffar ute på landsbygden för att komma fram till nya projekt. Likadant anordnades ett draknäste med olika intressenter som till exempel Almi och LRF, dit 

personer fick komma och presentera produktidéer. Flera av idéerna som plockades fram under projekttiden har blivit verkliga. 10 

 

Det är viktigt att fortsätta försöka para ihop olika konstellationer av företag inom olika näringar och föreningar. På det sättet kan nya produkter genereras 

där likasinnade företag träffas och ett plus ett blir tre. Fredrik Härén, svensk författare och VD för idéföretaget interesting.org menar på att ”Innovation – är 

bara två befintliga saker som blir till något nytt”. 

 

Det finns olika sätt att stimulera en näring. Inom industrinäringen och de kreativa kulturella näringarna har det länge funnits stipendier och priser som årligen 

delas ut på nationell, regional och kommunal nivå. Detta gäller även Gislaveds kommun. 11 Inom besöksnäringen har det sedan 1994 delats ut ett turismpris 

på nationell nivå kallat ”Stora turismpriset”. Priset delas ut en gång per år till företag, organisationer eller institutioner, som genom föredömliga insatser 

inom nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet i företagandet har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. Syftet med Stora turismpriset är 

att med regional förankring belöna insatser såväl när det gäller nya djärva projekt som långvarigt, framgångsrikt arbete och lönsamhet. Nominerade till stora 

turismpriset är företag som tilldelats pris på regional nivå. 12 

                                                
9
 Swerea IVF, MAKExperience, 2013, hämtad 2013-05-15 från http://www.swerea.se/sv/ivf/IF/Makexperience/ 

10
 Gislaved, Hylte, Värnamo och Ljungby kommun, Företagande Bolmenbygden – projektutveckling, 2011, hämtad 2013-05-15 från 

http://hylte.se/naringslivarbete/projekt/foretagsammabolmenbygdenprojektutveckling/avslutadeprojekt.4.4582c3e612e574dd10880007.html 
11

 Gislaveds kommun, Stipendier, fonder och utmärkelser, 2011, Hämtad 2013-05-06 från http://www.gislaved.se/kommunochpolitik/stipendiumfonderochutmarkelser 
12

 RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, Stora turismpriset, 2012, Hämtad 2013-05-06 från  
http://www.turistgalan.se/galans-priser/stora-turismpriset 

http://www.swerea.se/sv/ivf/IF/Makexperience/
http://hylte.se/naringslivarbete/projekt/foretagsammabolmenbygdenprojektutveckling/avslutadeprojekt.4.4582c3e612e574dd10880007.html
http://www.gislaved.se/kommunochpolitik/stipendiumfonderochutmarkelser
http://www.turistgalan.se/galans-priser/stora-turismpriset
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På regional nivå delas ”Årets turismpris” ut av Smålands Turism AB som ägs av de tretton kommunerna och landstinget i Jönköpings län. Priset har delats ut 

sedan 2008. Syftet med priset är att belöna insatser, såväl när det gäller nya djärva satsningar, som långvarigt, framgångsrikt arbete och lönsamhet. Smålands 

Turism vill med ”Årets turismpris” sprida kunskap och inspiration kring turismnäringen i Jönköpings län. 13  Varje år tillfrågas alla kommuner i Jönköpings län 

om det finns företag som ska nomineras. Det finns inte många kommuner i Småland som på kommunal nivå stimulerar besöksnäringen på detta sätt. 2012 

instiftade Gislaveds kommun ett turismpris och ett turismstipendium i kommunen. Därför bör Gislaveds kommun fortsatt stimulera besöksnäringsföretagen 

i kommunen för sina insatser genom att dela ut ett turismpris och ett turismstipendium i kommunen för gott arbete och utveckling. Stipendiet kan användas 

för att stimulera personer att förkovra sig och utveckla sin verksamhet. Turismpriset är ett sätt att nominera våra attraktiva företag till det regionala priset. 

Gislaveds kommun visar på detta sätt att detta är en bransch som kommunen verkligen tror på. De goda exemplen får god media och andra tar efter. 

 

Förutom att stimulera skapandet av attraktioner, företag och produkter behöver företagen stöd och hjälp med att synas och bli säljbara. Gislaveds kommun 

har byggt upp en ny webbsida visit-gislaved.se. Där kan företagen få hjälp med att föra ut sina färdiga produkter. För att åstadkomma fler produkter att fylla 

hyllorna med kan Gislaveds kommun ta ett aktivt ansvar att sammanlänka våra företag med andra företag i kommunen och utanför kommunen och paketera 

dem i webverktyget. För att detta skall vara möjligt krävs det att företagen är bokningsbara vilket är nästa steg. På det sättet kommer de att kunna synas 

både lokalt, regionalt och på nationell nivå i framtiden. En teknisk arrangör är upphandlad för hela Småland som tar hand om bokningarna som görs via 

webbsidan. Denna marknadskanal är den framtida gemensamma kanal där Gislaveds kommun och Småland marknadsförs. Dessutom stannar de ekonomiska 

medlen i Sverige, vilket det inte görs på andra sidor som till exempel expedia.org och hotels.com. E-handeln av produkter och tjänster via nätet ökar varje år 

och förväntas fortfarande växa enligt HUI. 14 

Fler arbetstillfällen 

Turismen är en tillväxtnäring och har länge varit en första inkörsport till ungdomars första arbete. Idag arbetar närmare 160 000 inom denna sektor och 

siffran ökar stadigt. 

Turismen har bara sedan 2000-talets början ökat med närmare 24 procent och i antal arbeten med 31 300. 15 Med en ökande arbetslöshet inom andra 

näringar är detta en framtida utveckling som Gislaveds kommun har en möjlighet att påverka. På Gislaveds gymnasium finns ett hotell- och turismprogram. 

Här måste täta samarbeten skapas med näringen och skolan för projekt, praktik som kan leda till sommarjobb eller att de själva väljer att starta eget företag. 

Likaså inom UF-företagen är det väldigt många företag som är inriktade på produktion men inom service och besöksnäringen är UF-företagen knappt 

                                                
13

 Smålands turism AB, Årets turismpris 2012,2012, Hämtad 2013-05-10 från http://www.smalandsturism.se/web/Turismpriset_2012.aspx 
14

 HUI, E-barometern, 2012, Hämtad 2013-05-06 från http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern 
15

 Regeringskansliet, Turismen – Sveriges tillväxtnäring, mars 2012, Hämtad 2013-06-03 från http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/90/67/22364398.pdf 

http://www.smalandsturism.se/web/Turismpriset_2012.aspx
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/90/67/22364398.pdf
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synbara. Besöksnäringen kan vara en god inriktning för nya projektidéer som kan realiseras genom UF-företagande. Detta kan förbättras. Försök har gjorts 

för att skapa olika YH-utbildningar i kommunen men de har tyvärr inte godkänts. Insatser för att spänna bågen och ta nya kliv och skapa utbildningar inom 

Turism är en framgångsfaktor för en kommun som Gislaved. 

Ökat samarbete och kommunikation inom kommunen 

Besöksnäringen är en tvärsektoriell näring som skapar underlag för aktörer att få tillgång till en större marknad. Många av de aktiviteter som nyttjas av 

turisten är sådana aktiviteter som även nyttjas av kommuninvånaren. Dessa aktiviteter sköts och hanteras i många fall av kommunens kultur- och 

fritidsförvaltning. Ett bättre samarbete mellan kultur- och fritidförvaltningen och turismstrategen skulle underlätta för alla parter. Att använda en gemensam 

kommunaktionskanal för att sprida information och pusha för aktiviter skulle ge många fördelar. Att ena föreningar oavsett om de är kulturella, idrott eller 

av annan inriktning under samma kanal för att kunna sprida sina aktiviteter och evenemang skulle vara fördelaktig för alla. Med fördel integreras detta arbete 

med evenemangsarbetet läs mer under kapitel Evenemang under huvudrubriken Utvec.  
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GRÄNSLÖST SAMARBETE 

– En turist vet sällan vilken sida kommungränsen hen är vilket kräver utveckling av aktiviteter, produkter och evenemang i samarbete med andra 

EXPORTMOGEN DESTINATION 

Vid utvecklingen av exportmogen destination är samarbetsparters som Smålandsturism AB viktig att involvera för att kunna ta få en direkt koppling på 

nationell och internationell nivå.  

Det är även viktigt att involvera grannkommuner i utvecklingsarbetet för att kunna få maximal spridningseffekt. Detta gäller främst i Isabergsområdet då 

kommungränserna ligger nära till Gnosjö och Tranemo. 

NATUR- OCH UTOMHUSUPPLEVELSER 

Smålands sjörike 

Sedan 2011 har Gislaveds kommun arbetat med en ny destination som skapats utav projektet Företagsamma Bolmenbygden – destinationsutveckling. 

Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Gislaveds, Hylte, Ljungby och Värnamo kommun. Destinationen Smålands sjörike arbetades fram metodiskt 

tillsammans med företagarna och politiker i en väl förankrad process. Smålands sjörike ska inte vara begränsande utan inbjudande och varje företag måste 

själva besluta huruvida de vill bekräfta sig med Smålands sjörike eller ej. Gislaveds kommun har en stor vinning med Smålands sjörike och de orden Småland 

och Sjörike kan medföra i marknadsföring. Istället för att försöka marknadsföra en egen kommun går flera kommuner ihop under något gemensamt och får 

maximal utväxling på investerade pengar. Det viktiga framöver är att fortsatt satsa gemensamma pengar i Smålands sjörike. Det är inte bara en destination 

som för oss tillsammans utan även flera andra effekter såsom LIS områden, Sydvatten och näringsliv i stort runt sjön Bolmen och ytterområdena. 

Idag avsätts medel gemensamt från samtliga kommuner i samarbetet för gemensamma projekt runt Bolmen. För att kunna arbeta vidare med utvecklingen 

måste kontinuerligt medel avsättas för utveckling av webbplasten som finns gemensamt för samarbetet sjoriket.se samt annan sorts marknadsföring som 

broschyrer och mässor. I området finns många olika nischade produkter som vi gemensamt kan marknadsföra. För att fortsätta utveckla destinationen till 

något större måste arbetskraft finnas både gällande framställning av broschyrer samt att kontinuerlig uppdatering av hemsidor sköts. Stora vinster finns 

genom samordning av marknadsföring gällande annonser och arbetet med att utveckla produkter tillsammans med företagen för att säljas på bredare front i 

Smålands sjörike. 

Fegenområdet - Svenljunga, Falkenberg 

Fegensamarbetet som tog fart under ett treårigt projekt vid namn VER-DI och har lett till goda relationer med kommunerna Svenljunga och Falkenberg. 

Under 2012 avslutades projektet och har numera gått in i vardaglig verksamhet. Under projektet gjordes olika insatser. Konkreta saker som finns idag är en 
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hemsida, Fegen inspiration area (även kallad FIA, turistbyrå i Fegen samhälle), kanotkarta, cykelkarta samt en applikation till smartphones som fungerar som 

en bra bas. Det som tagits fram måste förvaltas och utvecklas. Under 2013 invigdes området och blev Fegens naturreservat. Området möjliggör en 

utveckling av verksamheter runt sjön. På Gislaveds kommun sida är det väldigt få verksamheter i anslutning till Fegenområdet. Detta är något Gislaveds 

kommun i projektform tillsammans med Svenljunga och Falkenberg har en möjlighet att utveckla. Fler företag bidrar till fler besök och fler affärer. Möjlighet 

att använda Fegen inspiration area som bas för marknadsföring av området är något som är väldigt positivt. Fegen samhälle ligger väldigt strategiskt till utmed 

väg 153 mot Ullared, Sveriges största besöksnäringsföretag som besöks av 4,6 miljoner om 

året.16 

KULTURELLA OCH HISTORISKA UPPLEVELSER 

GGVV/ Smålandsriket – Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 

Under 2013 har Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommun tillsammans med 

Smålands Turism AB genomfört en förstudie. Där anställdes en projektledare som har tittat på 

hur kulturturismen kan lyftas i regionen, för att locka nya besökare. Förstudien har pekat ut tre 

delområden, som bör utvecklas under paraplyet ”Gnosjöandan”. Se illustration till höger. 

Projektledaren sammanfattar ”Gnosjöandan”; Den idogt kämpande smålänningen som livnär sig 

på en mager torva, utsatt för krig under århundraden, som reser sig om igen och med stöd av 

religionen och sociala nätverk blir en framgångsrik företagare med hjälp av klurighet, envishet 

och kontakter.” Att skapa ett större projekt kräver resurser, projektledare, engagerade 

invånare och möjliga entreprenörer.  

Nissadalen – Hylte 

Den slingrande Nissan utmed Nissadalen har i alla tider påverkat Gislaveds kommun och bygd. En förstudie för att lyfta Nissadalen och Fylleån har 

genomförts. Detta gjordes tillsammans med Hylte kommun. När förstudien var klar togs ett beslut om att ansöka medel för ett Leaderprojekt för utveckling 

av Nissadalen. Projektet fick namnet Industrihistoria i Nissadalen, Gislaveddelen och här samarbetade Gislaveds kommun med Hyltes systerprojekt med 

samma namn. Projektet tog per den 31 december 2012 slut. Projektet arbetade starkt med aktörer knuta an till Nissadalens historia. Mycket arbete har 

gjorts men mycket finns kvar att göra. Om Gislaveds kommun ska arbeta vidare med Nissadalen kan arbetet inte bara göras tillsammans med Hylte 

kommun. Nissadalen knyter samman två stora städer – Jönköping och Halmstad – där Hylte och Gislaveds kommun ligger mittemellan. Möjligen finns nya 

                                                
16

 Gekås, Rekordsiffror, 2012, hämtad 2013-05-03 från http://gekas.se/foretaget/rekordsiffror 

http://gekas.se/foretaget/rekordsiffror
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medel att söka inom kommande EU-period. Möjligheten finns att ta tillvara arbetet som gjorts i projektet industrihistoria i Nissadalen och att lyfta upp nya 

verksamheter, vilket kan fungera som ett nav för besöksnäringen i Nissadalen. Här finns möjligheter att förankra och föra en dialog med besöksnäringen 

kring vad de vill göra. Att undersöka detta i tid är en stor möjlighet. 

Fortsatt utveckling av kulturella- och historiska resurser 

I utvecklingen i nya projekt utifrån förstudier och tidigare projekt skall möjligheten att sammanlänka de tidigare projekten till ett gemensamt utredas. 

Gislaveds kommun bör försöka arbeta med färre större projekt och istället samla resurserna för att ge möjlighet att skapa kvalitativa produkter som är redo 

att användas för besöksnäringen.  

VERKTYG FÖR UTVECKLING 

Samma verktyg som presenterades i ”Verktyg för utveckling” under ”Utvec Utveckling av turistiskt utbud inom kommunen” kan med fördel användas i de 

olika samarbetsformerna som finns. Genom ett ökat samarbete mellan aktörer som är kopplade till ett geografiskt område så som till exempel Bolmen eller 

Fegen kommer hjälpa till att stärka varumärkena och ge områdena en starkare dragningskraft. 
Samarbetsformerna mellan kommunerna i sig är viktiga verktyg för utveckling då samarbetarna öppnar upp för ökade resurser samt fungerar som 

utvecklingsgenerator. Riskerna för att dubbelarbete görs och effektivisering av resurser är också en positiv effekt av samarbete. Projekt skall med fördel 

bedrivas i samarbetsform.  
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Kommun Folkmängd 2012-12-31 säsong helår

Högsby 5 730 X

Aneby 6 407 X

Torsås 6 858 X

Mullsjö 7 070 X

Lessebo 8 012 X

Emmaboda 8 991 X

Uppvidinge 9 276 X

Gnosjö 9 354 X

Markaryd 9 477 X

Sävsjö 10 844 X

Habo 10 879 X

Tingsryd 12 141 X

Mönsterås 12 799 X

Vaggeryd 13 148 X

Hultsfred 13 550 X

Vimmerby 15 403 X

Älmhult 15 724 X

Eksjö 16 368 X

Tranås 18 145 X

Alvesta 19 034 X

Nybro 19 486 X

Oskarshamn 26 144 X

Vetlanda 26 297 X

Ljungby 27 423 X

Gislaved 28 732 X

Nässjö 29 382 X

Värnamo 33 012 X

Västervik 35 892 X

Kalmar 63 671 X

Växjö 84 800 X

Jönköping 129 478 X

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

– Aktiv och öppen kommun som tar ansvar för invånare och besökare året om, utveckling av mottagningsorganisation och service under turistens vistelseperiod – före, 

under och efter 

Med ett ökat resande ökar kraven på service och tillgänglighet för att vi skall kunna ta emot turister på bästa sätt och 

ge dem en positiv upplevelse av Gislaveds kommun. I begreppet service och tillgänglighet innebär i detta sammanhang 

t.ex. en fysik turistbyrå med goda öppettider, välutvecklad besökshemsida på flera på språk, förbättrad skyltning till 

besöksmål, välkomnade skyltning längs större vägar, möjlighet till att ta sig till besöksmål utan bil etc. Detta blir en 

förutsättning för att besökaren lätt skall kunna hitta information och fysiskt hitta till platser. Med en förbättrad 

information blir det även lättare för våra kommuninvånare att ta del av och hitta aktiviter och evenemang. 

SERVICE OCH INFORMATION  

Helårsöppen turistbyrå 

Av Smålands kommuners turistbyråer (31 stycken) är det 24 kommuner som har en helårsöppen turistbyrå i 

centralorten och endast 7 kommuner har enbart säsongsöppet, Gislaved är en av dessa. Kommuner med fler än 

13 500 invånare förutom Gislaved har en helårsöppen turistbyrå inne i centralorten. I Gislaveds kommun finns idag 

fyra turistbyråer, varav två säsongsöppna i Gislaved och Smålandsstenar, en säsongsöppen turistbyrå i Fegen 

(tillsammans med Svenljunga och Falkenbergs kommun) och en helårsöppen turistbyrå hos stiftelsen Isaberg. 

Samordning och huvudmannaskapet för turistbyråer sker via kommunen och från centralorten. Turistbyrån i 

centralorten öppnar lagom till sommaren och stänger i slutet av augusti. Gislaveds kommun är inte endast en 

turistort på sommaren utan har även stora turistströmmar under vintern tack vare Isaberg. Vill kommunen lyfta 

turismen bör servicen i turistbyrån öka och bli helårsöppen. Turistbyrån skulle fungera som en central punkt i 

samhället, som ger service åt besökare och invånare året om. Den heltidsanställda turistinformatören skulle ha en 

betydande roll gällande uppdatering och hantering av hemsidor, sociala medier samt hanteringen av bokingsbara 

produkter. Turistinformatör tjänsten skulle även kunna fungera som en kompletterande resurs för andra enheter 

under lågsäsong exempelvis, behjälpplig av lokalbokning för fritidsaktiviteter, del av ett framtida kontaktcenter, 

behjälplig vid mässdeltagande, extra resurs i projekt samt guide för kommunen.  
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Informationscenter Smålandia 

Smålandia expanderar och har en strategisk placering vid väg 26/27. Detta innebär en möjlighet. Smålandia är en lämplig rastplats för både bussar och 

privatpersoner. Här skall information finnas tillgänglig för resenärer. Föreslagsvis skall ett center med offentliga toaletter och en digital informationstavla 

finnas, informationen skall komplementeras med tryckt material. 

Övriga strategiska informationsplatser 

Gislaveds kommun skall ställa sig positiv till att skapa mindre informationsplatser på strategiska platser i kommunen. Exempel på en sådan plats är 

glasskiosken vid Bolmsö där Gislaveds kommun har hjälpt till med fastigheten. Detta i sin tur har skapat sommarjobb för unga och fungerar även som en 

mindre informationsplats.  

Hemsidor och sociala medier 

Idag är större delen av befolkningen aktiva via internet. De flesta googlar fram det de söker, använder sig utav läsplattor, smartphones och helt nya sätt att ta 

till sig information. De planerar i förväg inför sina besök. 75 procent av svenskarna använder internet, Därför är det viktigt att en hemsida är uppdaterad och 

talar om det besökaren vill veta 17.  

Efter en genomgång av många av kommunens besöksnäringsföretags hemsidor och produkter. Är det synligt att många saknar tiden och kunskapen att skapa 

attraktiva och säljande hemsidor med paketlösningar och erbjudande som kan bokas direkt via nätet. Idag finns många försäljningskanaler och 

distributionssätt. Att nämna alla vore en orimlighet.  

2011 tog ett stort EU-projekt fart för att samla hela Smålands tre län till ett Småland. Projektet har delats in i tre delar; IT-plattform, Hållbar besöksnäring 

och Varumärkesplattform för Småland. Gällande IT-plattform behöver varje kommun, som en del av Småland därför vara tydligare mot företag att medverka 

för att fler konkreta produkter produceras och marknadsförs via Smålands nya webb www.visitsmaland.se. Gislaveds kommun har i sin tur byggt upp en ny 

webbsida www.visit-gislaved.se som är sammanlänkad med Smålands webben. Där kan företagen få hjälp med att föra ut sina färdiga produkter. Nästa steg är 

att hjälpa företagen med att bli bokningsbara. På det sättet kommer de att kunna synas både lokalt, regionalt och på nationell nivå i framtiden. En teknisk 

arrangör är upphandlad för hela Småland som tar hand om bokningarna som görs via webbsidan. Denna marknadskanal är den framtida gemensamma kanal 

                                                
17 .SE internetstatistik, Mediebarometern 2012, hämtad 2013-04-28 från 

www.internetstatistik.se/artiklar/tre-fjardedelar-av-svenskarna-anvander-internet-en-genomsnittlig-dag/ 

http://www.visitsmaland.se/
http://www.visit-gislaved.se/
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där Gislaveds kommun och Småland marknadsförs. Dessutom stannar de ekonomiska medlen i Sverige, vilket det inte görs på andra sidor som till exempel 

expedia.org och hotels.com. E-handeln av produkter och tjänster via nätet ökar varje år och förväntas fortfarande växa enligt HUI.18 

Gislaveds kommun kan ta ett större helhetsansvar och hjälpa företagen med adekvat information om var man säljer sitt företag bäst, likaså hjälpa företagen 

genom projekt eller kurser för att skapa och utveckla sina hemsidor med professionell hjälp. 

Språken blir också allt viktigare. En hemsida ska åtminstone använda sig av svenska och engelska. Detta är ett minimumkrav för att kunna nå exportmognad. 

Målet blir således att majoriteten av kommunens besöksnäringsföretag har information på dessa språk.  

Visit-gislaved.se skall vara ett gott föredöme och finnas tillgänglig på tre språk; svenska, engelska och tyska. Gislaveds kommun skall arbeta för att visit-

gislaved.se blir det självklara valet för att hitta information om vad som händer, boende, restauranger och tips på aktiviteter. Visit-gislaved.se skall 

komplementteras med en aktiva och levande sociala medier.   

 

Gislaveds kommun måste dessutom ta ett större ansvar med att synas i informationskanaler som hör till våra samarbeten. Detta gäller APPen i Fegen, 

visitfegen.se, sjoriket.se samt tillhörande sociala medier. Syns vi inte så finns vi inte. För att få utdelning för de resurser vi går in med skall dessa kanaler 

arbetas aktivt och regelbundet med. 

 

Överlag måste Gislaveds kommun ta ett större ansvar för att vara mer aktiv och synlig på hemsidor och sociala medier. Kanaler som dessa är ett måste för 

att finnas, förbli konkurrenskraftig och vinna marknadsandelar. Tid måste avsättas för detta arbete.      

SKYLTNING 

Skyltning till besöksmål 

I Gislaveds kommun finns det idag en skyltstrategi antagen 2009. 19 Den beskriver vilka skyltar som finns och vem som ansvarar för respektive skyltar. Saker 

har förändrats och den behöver tittas över för att bli effektivare både internt och externt mot besöksnäringen. 

Arbetet bör göras förvaltningsövergripande. Inom besöksnäringen har vi många små företag som saknar skyltning. Likadant saknas en god uppfattning om 

vart och hur vi har skyltar samt vem som ansvarar för dem. Det finns i kommunen ingen uppsatt budget för skyltning. I andra delar utanför Jönköpings län 

ser skyltningen ut på annat sätt och visar besökarna till allt från bed & breakfast till caféer. En del kommuner/ regioner har skapat projekt tillsammans med 

                                                
18

 HUI, E-barometern 2012,2012, Hämtad 2013-05-06 från http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern  
19

 Gislaveds kommun,2009, Skyltstrategi, Antagen Kommunfullmäktige 2009 

http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern
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Trafikverket för att få till bättre skyltning. Då nästan 90 procent av Gislaveds kommuns besökare kommer via landsvägen därför är skyltningen väldigt viktig. 

Gislaveds kommun angränsar till 9 kommuner och är dessutom en gränskommun till Småland. Därför är det viktigt att förtydliga vilket ansvar som ligger på 

vem när det gäller skyltning och i vissa fall även hjälpa till med skyltning. När en ny skyltstrategi/policy tas fram gäller det att även ta upp vilka restriktioner 

och möjligheter det finns för skyltning likt andra kommuner.20 

 

Smålandsport/Gateway 

När man åker genom Skåne slås man av alla portar finns överallt vid gränserna när du kommer in i 

Skåne från Småland och Blekinge. Skåneporten används som en första anhalt när du kommer in i 

landskapet, där du som besökare kan få tag i bra information och stanna till, rasta hunden, tanka bilen 

och äta. En sådan Skåneport finns när man åker E4:an söder ut vid Örkelljunga.21 Gislaveds kommun är 

också en gränskommun och tydligaste gränsen är nere i Skeppshult i korsningen väg 26 mot Halmstad 

och väg 153 mot Ullared och Varberg. Denna anhalt är den första smaken av Småland. Att axla detta 

ansvar som gränskommun skulle vara attraktivt för Gislaveds kommun och fler näringar kunde etablera 

sig i en sådan korsning. En Gateway i Skeppshult skulle ha ett otroligt strategiskt läge för 

marknadsföring till äntrande besökare i Småland och Gislaveds kommun. Dessutom skulle fler 

verksamheter etableras i Skeppshult. Att utreda möjligheten och skapa en detaljplan för en framtida 

utveckling i Skeppshult, skulle vara en första fas i Gateway Småland/Gislaveds kommun. 

What’s on Gislaveds kommun 

Tidigare har Gislaveds kommun tittat på olika digitala lösningar med skyltning utmed vägar som besökare kommer in via till kommunen. Lösningarna har varit 

för dyra men har på senare år sjunkit i pris. I andra kommuner i landet och särskilt utmed E4:an är det mer regel än undantag som varje kommun har satt 

upp digitala skyltar för att belysa vad som händer för trafikanterna. Det händer mycket i Gislaveds kommun på evenemangsfronten. För att hänga med i 

framtiden är detta något som bör möjliggöras. Investeringarna bör göras utmed de stora pulsådrorna, riksvägarna 26 och 27, och sätta upp digitala skyltar. 

Detta skapar bra marknadsförings möjligheter till trafikanterna och de väljer kanske att svänga in. Detta kommer bli ännu tydligare när Gislaved och 

Anderstorp fick en förbifart och risken är att billisterna sveper förbi kommunen. Vart skyltarna ska placeras och vad som ska visas på skyltarna måste 

utredas. 

                                                
20

 Göteborgs stad, Information om skyltning, 2013, http://goteborg.se/wps/portal/foretag/tillstand-och-regler/bygga/skyltning/information-om-skyltning/ 
21

 Skåneporten Örkelljunga, 2013, Hämtad 2013-06-03 från http://www.hitta-i-orkelljunga.se/portal.skaneporten.htm 

http://goteborg.se/wps/portal/foretag/tillstand-och-regler/bygga/skyltning/information-om-skyltning/
http://www.hitta-i-orkelljunga.se/portal.skaneporten.htm
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LEVANDE CENTRUM 

I turistekonomisk mätning 2010 har Gislaveds kommun jämförts med några av Jönköpings läns kommuner. Där syns en relativt låg omsättning per invånare i 

förhållande till Eksjö och Tranås kommun. Tranås och Eksjö är mer anpassat för handel och att kunna ta emot besökare till ett attraktivt centrum som är 

öppet och levande under högsäsong. Gislaved är huvudorten i Gislaveds kommun och är den som besökarna oftast kommer in till under sin vistelse. De 

söker någonstans att gå ut och ta sig en matbit, shoppa, kunna strosa omkring och se kulturen och hur människor lever här. Besökare i Gislaveds kommun 

är också potentiella nya invånare i kommunen och vill bli bemötta på samma sätt som hemma med liv och rörelse. Att jobba för att företag och handlare 

anpassar sitt utbud för de som kommer hit som besökare är därför en viktig del. I de intervjuer som gjordes på nulägesanalysen av Gislaveds kommun 

framkommer det att centrum upplevs stängt särskilt på sommaren vid högsäsong och att inga större grepp tas för att arbeta fram ett attraktivare centrum 

där folk lätt kan ta sig mellan butikerna. De intervjuade pekar också på att tre handelsplatser är en för många inne i centralorten och att man bör satsa mer 

på centrumdelen. Vid större evenemang och läger upplever de som intervjuats att många stänger igen för semester och kommer tillbaka efter säsongen. 22 

 

Tittar vi på gästundersökning som gjorts under sommaren 2012 och vintern 2013 ser vi tydligt att en av de aktiviteter som våra besökare gärna gör i 

Gislaved är att shoppa. Något mer under sommaren än vintern.23 När det är sommar behöver både handlarna och utemiljön andas sommar. Ett sätt kan vara 

att som kommun tillsammans med näringen skapa plats för små evenemang som drar in folk till centrum kopplat mot outdoor-aktiviteter såsom fiske, 

vandring, kanoting och cykling. På vintern ställer centrum om och arbetar med snön som faller och kör inte bort den. Det byggs skulpturer om vädret 

tillåter och skapar miljön mot vinteraktiviteter såsom skidåkning, skridsko och pulkaåkning där det säljs varma drycker och gemenskap bildas.  

I analysen om Gislaveds kommun pekar Lars på att;  

”Vi vet att genuina matupplevelser blir viktigare för turister, för maten definierar platsen man är på. Turister som gärna spenderar pengar på matupplevelser omsätter 

även mer pengar på boende och shopping under vistelsen.”   

 

Matupplevelsen är till stor del i Gislaveds centralort centrerad till lunchmåltider. Ser vi till nätverket Småländska smaker finns inte en enda av Gislaveds 

                                                
22

 Arvidsson Lars, Gislaved turistisk analys, TURSKAP, Jönköping, 2012, sid 14 
23

 HUI, Besökskartläggning i Gislaved sommaren 2012 och Vintern 2013, 2012 och 2013, Gislaveds kommun 
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kommuns restauranger.24 På flera platser har man arbetat aktivt i detta nätverk. I Jönköping har man arbetat tillsammans med kända kockar. I Jönköpings fall 

har det bidragit till att centrum har väckts till liv med nya matupplevelser tillsammans med kocken Tommy Myllymäki. Många anser att hans inträde i staden 

har bidragit till att fler restauranger har öppnats.  

 

I Gislaveds kommun återfinner vi också liknande stjärnor, som säkerligen kunde medverka för positiva matupplevelser i centralorten. Edin Dzemat uppvuxen 

i Gislaved och uttagen i Svenska kocklandslaget är ett exempel. Att knyta en person tillbaka till Gislaved inom matupplevelser hade hjälpt besökare att få upp 

ögonen för Gislaveds centralort. Likadant hade troligen fler tagit efter det goda exemplet och öppnat restauranger. 

Utreda möjligheten för vandrarhem/camping i centrala Gislaved 

I kommunen har vi en bra spridning av boendeanläggningar. Minst ett i varje större samhälle. Totalt har vi åtta stycken hotell och pensionat, tre vandrarhem, 

två campingar med stugbyar, fem bed & breakfasts, ett par ställplatser för husbilar, ett par stugbyar och flera fritidshus som hyrs ut till våra besökare. Detta 

är väldigt bra för att titta på en kommun i Gislaveds storlek. Anläggningarna har olika priskategorier som lockar olika målgrupper.  

Inne i centralorten Gislaved finns det olika sorters boende. Det som saknas är en camping och ett vandrarhem. Husbilar, husvagnar är något som ökar i 

Sverige. Trenden mot att vandra blir större. Under 2013 påbörjas en upprustning av Gislavedsleden, som är en led som ingår i Europaled 6. Den kommer att 

anslutas in till Gislaved för att vandrare ska kunna komma åt kommunikationen som finns. Många som vandrar söker bekvämlighet och ett annat alternativ till 

övernattning på hotell och pensionat. Förr i tiden fanns det en camping inne i Gislaved vid namn Rödjan. Något vandrarhem har inte funnits men skulle vara 

ett tillskott inne i de centrala delarna. Detta skulle komplettera utbudet av boendemöjligheter för besökare till Gislaveds kommun. 

Rekommendationen från analysen av kommunen visar att: kommunen kan ta en aktiv roll för att få till ett nytt vandrarhem och en ny eller utvecklad 

camping. Frågan gällande camping och vandrarhem initieras kanske bäst genom att utredning görs och att möjligheterna sedan presenteras för potentiella 

entreprenörer.25 

Ytterligare en camping och ett vandrarhem hade också försett Gislaveds kommun med boende för evenemang och läger som arrangeras.  

                                                
24

 Europeiska nätverket för regional matkultur, Smålandska smaker 2013, hämtad 2013-06-13 från http://www.culinary-
heritage.com/region.asp?sprakid=1&regionid=29#.Ubnk8vnJTV4 
25

 Arvidsson Lars, Gislaved turistisk analys, TURSKAP, Jönköping, 2012, sid 15   

http://www.culinary-heritage.com/region.asp?sprakid=1&regionid=29#.Ubnk8vnJTV4
http://www.culinary-heritage.com/region.asp?sprakid=1&regionid=29#.Ubnk8vnJTV4


   TURISMSTRATEGI 2014-2020 

  

 

 

 
 27 [43]  Fyll i ev. antagen av …§..här 

TILLGÄNGLIGHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE 

Gislaveds kommun skall arbeta med utvecklingen av besöksnäringen med ett tillgänglighetsperspektiv. Detta innebär att tillgänglighetsaspekten alltid ska 

finnas i åtanke och ska prioriteras så långt det är möjligt. Gislaveds kommun skall även ställa sig positiv till utveckling av tillgänglighetsanpassade attraktioner. 

Vid nyproduktion och restaurering av attraktioner och besöksattraktiva platser skall tillgänglighetsaspekten särskilt prioriteras.    

KOLLEKTIVT FÄRDSÄTT 

Trenden med ökad urbanisering kommer leda till att fler och fler vill köpa tillrättalagda naturupplevelser. Turisterna köper en upplevelse där det ingår guide 

och utrustning med mera, istället för att på egen hand ta sig ut i naturen. Urbaniseringstrenden kommer leda till att fler turister bor i städer där de inte 

behöver äga en bil. Turister som inte äger bil, kommer sannolikt att välja resmål med andra transportlösningar. Familjer utgör en stor besökargrupp på 

Isaberg såväl vintertid som sommartid. Familjer tar sig gärna fram med bil eftersom det är enklare och är lite flexiblare. 26 

Våra gäster anländer till största delen med bil. Detta gäller både på vintern och på sommaren. På vintern ökar antalet besökare i buss via gruppresor till 

Isaberg. Bilen är flexibel men drivmedlet kommer på sikt inte bli billigare. Ser man till att priserna successivt kommer att stiga på drivmedel kommer det i 

framtiden inte vara möjligt att öka besöksantalet till vårt område med transportsättet bil. Gislaveds kommun bör försöka agera tillsammans med övriga 

kommuner, länstrafiken och besöksnäringen för att fortsatt arbeta för en utveckling där bättre möjligheter att komma till områden utan att ta med sig bilen 

finns. Det kan till exempel vara att du får ta med dig cykel på tåg och bussar. Att bussar och tåg är anpassade mot flyg och charter från både Landvetter och 

Jönköpings flygplats och inte bara in till städerna. Att chartrade bussar och tåg åker förbi Gnosjöregionen. Naturliga sådana sträckor skulle vara Köpenhamn 

– Göteborg där du kliver på och kan stanna utmed sträckan på ”äventyrståget/bussen”. Sådana samarbeten kan skapas tillsammans med besöksnäringen och 

samarbetskommuner utmed sträckan kust till kustbanan, likadant sträckan Jönköping till Halmstad. Förr i tiden fanns det en linje som hette Nissanlinjen som 

trafikerades dagligen och även på helgerna sträckan Halmstad – Jönköping. Idag måste du byta minst två gånger utmed samma sträcka som då gick med en 

buss. Detta kanske är något att undersöka igen. Andra liknande samarbeten som nyligen gjorts är busslinje 700 mellan Borås och Värnamo som har varit 

lyckad. Där har flera kommuner gemensamt sett en vinning med en linje som knyter två städer mellan varandra där kommuner utmed sträckan drar nytta av 

ett sådant samarbete. Detta är framgångsfaktorer som hjälper till att förändra sättet att ta sig till Gislaveds kommun som besökare. Utifrån en 

hållbarhetsaspekt och miljösynpunkt måste bättre förbindelser till vårt område utvecklas. Om man vill öka besöksantalet kan inte framtidens besökare i 

huvudsak komma med bil.  
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 Arvidsson Lars, Gislaved turistisk analys, TURSKAP, Jönköping, 2012, sid 17 
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I klimatstrategin i Gislaveds kommun finns mål uppsatta för att minska energiförbrukningen. Mål 2020 är att utsläppen av koldioxid ska vara högst 2,5 ton per 

capita i Gislaveds kommun. Delmål som satts upp för 2020 och stärker denna strategi är:   

- Koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 30 procent jämfört med år 2004. 

- Antalet resande med Jönköpings länstrafik kollektivtrafik i kommunen ska öka med 60 procent jämfört med år 2006. 27  

                                                
27

 Gislaveds kommun, Klimatstrategi, 2008,Gislaveds kommun antagen av KF 2008-09-18 § 111 
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MARKNADSFÖRING & UPPFÖLJNING 

MARKNADSFÖRING 

Idag saknas en övergripande marknadsföringsplan i Gislaveds kommun. Eftersom en sådan inte finns är det svårt att få en övergripande syn vart pengar satsas 

och vem som ansvar för marknadsföringens olika delar i Gislaveds kommun. Samordnad marknadsföring vänder sig till flera målgrupper oavsett om det är till 

besökare, invånare eller potentiella invånare. En sådan marknadsföringsplan är därför viktig. Översyn skapas kring arenor kommunen syns på och var medlen 

som satsas får bästa effekt.  

Med fördel borde kommunen upprätta en marknadsföringsstrategi som ska innefatta kommunens samtliga förvaltningar för att klargöra vilka 

marknadsföringskanaler och pengar som investeras i marknadsföring. Ett gemensam varumärkes/imageprofil skulle med fördel utvecklas för få en starkare 

profilering av kommunen. Rekommenderad åtgärd är att ge till uppdrag att ta fram en marknadsföringsplan tillsammans med kommunens samtliga 

förvaltningar för att analysera och veta vilka marknadsföringskanaler och pengar som investeras i marknadsföring. 

Restriktivitet mot nya varumärken, profilbärarna är vårt starkaste medel 

När nya projekt väcks till liv gällande besöksnäringen har de en förmåga att knyta till sig ett nytt varumärke. Interna begrepp och kunskaper om bygden 

motsvarar sällan besökarens. Befintliga varumärken och historiska begrepp som dykt upp under åren är bland annat Westbo, Smålands sjörike, Småland 

west, Gnosjöregionen, Finnvedens folkland med flera. Gislaveds kommun bör vara restriktiva till nya platsvarumärken och istället ta vara på dem som finns 

idag.  Det behövs inte fler varumärken utan det behöver renodlas bland alla. Istället marknadsförs de som finns idag med tydliga profilbärare.  

Rekommendationen från analysen om Gislaveds kommun visar att strategin måste koncentreras på att det skapas nya arbetstillfällen och att öka den 

turistiska omsättningen. Om analyser inför projekt och insatser görs utifrån den utgångspunkten, så kommer det att bli tydligare var varje utvecklingskrona 

gör störst nytta.28  

Gislaveds kommun konkurrerar med väldigt många regioner, kommuner i Europa om både besökare, boende och näringsliv. För att få ut så mycket som 

möjligt av marknadsföringen mot marknader och målgrupper behövs profilbärare. Genom att våga sticka ut och fronta med profilbärare mot besökare 

vinner övriga på det i längden. På det sättet kan Gislaveds kommun bli en valbar plats för investering, besök och bosätta sig på. De starkaste profilbärarna i 

kommunen är Isaberg och Anderstorp Raceway. Sluter alla upp kring detta kommer även de mindre företagen att växa.  

                                                
28

 Arvidsson L, Gislaved turistisk analys, TURSKAP, Jönköping, 2012, sid 9-10   
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Rätt marknad och målgrupp 

Att välja marknader och målgrupper för rätt marknadsföring är inte lätt, eftersom det ständigt påverkas av olika saker. Det kan handla om 

konsumtionsmönster i olika länder, ekonomiska kriser och lågkonjunkturer som medför att resandet förändras. Den senaste tiden har exempelvis svenska 

valutan skjutit i höjden och kan därför avskräcka till resande. Gislaveds kommun som en del av Småland bör i möjligaste mån följa Smålands 

rekommendationer för valda marknader och målgrupper. Småland har pekat ut ett antal prioriterade marknader för en överskådlig tid i sin 

varumärkesplattform. 29 Vissa justeringar utifrån egna analyser kan naturligtvis visas. Gällande målgrupper används vedertagna nationella definitioner på 

målgrupper. Inom privat resande är det WHOPs (Wealthy Healthy Older People), DINKs (Double Income No Kids), FIT (Free Individual Travellers), Active 

family samt Big families. 30 Målgrupper inom affärsresandet och evenemang finns under begreppet MICE (Meetings Incentive, Congress and Events). 

Målgrupperna i denna strategi tar upp privatresesegmentet utifrån gästundersökningarna som gjorts och även kopplat mot Småland, medan för affärsresande 

följer vi dem målgrupper som Småland pekar ut. Under följande avsnitt 

presenteras de marknader och målgrupper som Gislaveds kommun ska marknadsföra sig mot. 31 

  

                                                
29

 Partnerskap Småland, 2012, Varumärkesplattform Småland 2012, 
30

 Visit Sweden, Definitioner Målgrupper, http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Malgrupper/ 
31

 HUI, Besökskartläggning i Gislaved sommaren 2012 samt Besökskartläggning Gislaveds kommun vinter 2013, 2012-2013, Gislaveds kommun 

http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Malgrupper/
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Marknader: höst, vinter och vår  

Under årstiderna höst, vinter och vår prioriteras andra marknader av Småland jämfört med Gislaveds kommun. De stora grupperna som besöker 

kommunen är mestadels Active families, big families och Whops som gör kortare weekendresor under denna tid på året. Dessa grupper söker 

naturupplevelser, åker till sina fritidshus och vill gärna åka skidor både på längden och utför. Genom Isabergs skidområde har kommunen väldigt många 

gäster som stannar upp till en vecka eller längre under vinterhalvåret. På hösten och våren måste nya produkter inom utomhusupplevelseprodukter och 

naturupplevelser skapas. På den internationella marknaden prioriteras närmarknaderna Danmark, Norra Tyskland samt Nederländerna. Framtida marknader 

måste i framtiden noggrannare analyseras. På sommaren är bilden tydligare kring framtidens marknader och de är Ryssland, Kina och Baltikum. 
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Affärsresenären 

I Sverige och i Gislaveds kommuns närmarknad finns väldigt många företag. Gislaveds näringslivsbolag har 450 företag inom olika branscher. En del av de 

företagen ingår i större nationella koncerner men många är familjeägda. Att påverka dessa företag att bli goda ambassadörer är viktigt för att Gislaveds 

kommuns besöksnäring ska lyckas inom möten och konferenser. Dels genom att skapa goda ambassadörer och dels genom att logera deras externa 

arbetskraft på boendeanläggningar i kommunen. Detsamma gäller konferenser och Technical visits, att som produktionstät region måste vi försöka knyta fler 

konferenser hit. Det bygger naturligtvis också på att boendeanläggningar med möjlighet att anordna konferenser och möten, profilerar sig tydligt mot 

industriföretagen. Den viktigaste införsäljningskanal för införsäljning är de egna företagen i kommunen. Detta sätt skapar bra marknadsföring via word-of-

mouth. Gällande de företag som har internationella dotterbolag med gäster eller kunder är tillgängligheten det viktiga, det vill säga närheten till flygplatser 

och tågstationer. Genom att skapa ambassadörer av närområdets företag med sina dotterbolag, kan anläggningarna plocka hem fler möten och konferenser i 

Sverige, Småland och Gislaveds kommun. Ett sätt att påverka detta är att fler boendeanläggningar deltar på mässor riktade mot industrinäringen såsom 

”Affärsracet” där flera kunder finns. Likadant anordna egna minievents på den egna anläggningen. Det finns många som inte vet vad boendeanläggningarna 

erbjuder. 
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Marknader höst, vinter, sommar och vår  
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Annonsering 

Nationellt bör annonsering ske mot de angivna marknaderna och i forum som är anpassade efter målgrupper. Annonsering kan ske både enskilt och i 

samarbetsform. Enskild annonsering skall främst prioriteras på marknader som ligger nära. Internationell annonsering bör i främsta fall ske i någon form av 

samarbete.  

Förbättra kunskapen och marknadsföringen av varandra 

Många av Gislaveds kommuns besöksnäringsföretag arbetar idag med sin verksamhet på hobbybasis. Det är viktigt att skapa kontaktytor och nätverk där 

företagen besöker varandras anläggningar, för att lättare veta vad kollegorna gör på sin verksamhet. Det hjälper företagen att sälja varandras tjänster och fler 

affärer görs. Genom att fler affärer skapas kan företagarna på sikt arbeta med sina företag på heltid. Att kontinuerligt skicka ut nyhetsbrev med vad som är 

på gång inom besöksnäringen är något som är till hjälp för företagen. Likadant att försöka göra årliga besöksrundturer för att besöka varandras företag och 

även våra grannkommuners besöksnäringsföretag. För att bli bäst måste företagarna stimuleras med ny kunskap hur andra gör. Gislaveds kommun har redan 

börjat ett arbete med att länka samman och skapa nätverk inom Framtid turism tillsammans med Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommuns 

besöksnäringsföretag. Framtid turism fungerar som frukostmöten där olika föreläsare bjuds in till frukostmöten som besöksnäringsföretagen kan medverka 

på. Frukostmötena har varit välbesökta men det är alltid svårt att veta om företagen tar till sig budskapen och utvecklar sin egen verksamhet. För att höja 

utvecklingstempot måste andra ytor skapas där inte bara besöksnäringen träffas. Gislaveds näringslivsbolag är en naturlig arena för utvecklingen och 

besöksnäringen bör få en tydligare plats här. Även mindre företag bör kunna ansluta sig till näringslivsråd och näringslivsbolag. Genom att få en bättre insyn i 

fler näringar kan detta hjälpa till med den interna marknadsföringen och fler affärer görs. Genom att skapa fler kontaktytor där företagen känner till varandra 

bättre kan fler underleverantörer utvecklas vilket bidrar till fler affärer. 

STATISTIK 

Turistekonomiska mätningar visar riktning inom besöksnäringen 

Gislaveds kommun har sedan 2004 köpt in en gemensam turistekonomisk mätning tillsammans med Smålands Turism och övriga kommuner i Jönköpings län. 

Mätningen är något som använts för att påvisa vilken tillväxt besöksnäringen har i den egna kommunen. 

Den visar vilka delar som ökar procentuellt och hur turistkronan delas upp. Mätningen tar också till viss del hänsyn till omvärlden och hur året sett ut vad 

gäller väder samt ekonomi. Den ger en fingervisning hur många som arbetar inom besöksnäringen i kommunen. 

Att fortsatt tillsätta pengar för att köpa in gemensam statistik tillsammans med Smålands Turism AB är därför av vikt. I framtiden diskuteras om statistiken 

istället ska köpas in från HUI, som ska ge en liknande rapport. Oavsett leverantör bör Gislaveds kommun fortsatt köpa in denna statistik. Med hjälp av 

analysen ska politiken, näringslivet och invånarna kunna ta del av hur besöksnäringen utvecklats i kommunen respektive år. En föredragning bör planeras in 

för kommunstyrelsen för att ta del av utvecklingen varje höst.4 
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Uppföljning med gästerna 

Inför turismstrategin gjordes två gästundersökningar med hjälp av HUI. Den ena gjordes under sommaren 2012 där 400 personer intervjuades om resevanor 

och konsumtion i Gislaveds kommun. Under vinterhalvåret 2013 genomfördes ungefär lika många intervjuer. Uppgiften var att ta reda på hur besökare beter 

sig och hur konsumtionsmönstret i Gislaveds kommun ser ut. 32 Detta är två rapporter som också hjälpt till att titta på marknader och målgrupper. Den 

presenterar vilka åldrar och hur mycket gästerna spenderar. Den visar vilka aktiviteter gästerna utför under vistelsen och om gästerna skulle rekommendera 

andra att åka hit. Den visar också vilken konsumtion 

gästerna har beroende på sommar- och vintersäsongen. Ny kunskap relaterad till våra besökare gör att bra kvalitativ och kvantitativ data kan analyseras och 

även som i detta fall används i turismstrategin. Gislaveds kommun bör fortsatt köpa in kontinuerliga analyser för gästundersökning, vartannat år med början 

på 2015 och analysera mot föregående undersökning kring vad insatser får för utfall. 

  

                                                
32

 Gislaveds kommun, Rapport besökskartläggning sommar 2012 och Rapport besökskartläggning vinter 2013 
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BAKGRUND 

Genom nationella och regionala strategier och de undersökningar som gjordes under framtagandet av förslag till turismstrategi har följande bakgrunder legat 

till grund för val av målbild och prioriterade utvecklingsområden. 

GISLAVED, SMÅLAND, SVERIGE OCH VÄRLDEN 

2010 kom en ny nationell strategi för svensk besöksnäring. Detta gav startskottet för alla kommuner i Sverige att ta nya grepp om besöksnäringen som 

Sveriges nya basnäring. Visionen i den nationella strategin är att Sverige skall dubbla den turistiska omsättningen till 2020. Sverige är i sin tur beroende på vad 

som sker i Europa och världen33. Trenden i världen enligt UNWTO är att turismen fortsätter att öka globalt och kommer att fortsätta öka till 2020 med 

cirka 3,8 procent per år. Generellt sett minskar turismens betydelse som exportnäring i världen, på grund av att andra näringar utvecklas, i Sverige ökar 

istället betydelsen av turism, åtminstone till år 2020. 2012 var första året då en miljard personer anlände som turister någonstans och spenderade minst en 

natt i världen. Sedan 1995 har besöksmängden dubblerats och det kommer inte sluta här.34  

Framförallt är det tillväxtmarknaderna som kommer stå för ökningen framöver. I HUI:s prognos som gjordes 2010, säger man att privatresemarknaden 

kommer att utvecklas bäst i Sverige, att tillväxttalen de närmsta 3 – 5 åren kommer att vara måttliga och tillväxtmarknaderna kommer att öka stort samt 

bidra positivt till den globala turismen framöver. Slutligen skall tilläggas att World Economic Forum rankar Sverige bland de fem bästa i världen på den 

ranking som beskriver potentialen att utveckla turismen.  

 

I Jönköpings län finns det ett gemensamt kommunägt bolag Smålands Turism AB (SMTAB), som ägs tillsammans av länets 13 kommuner och Landstinget i 

Jönköpings län. De driver länets utveckling och ger en god insyn i vilka framtidsutmaningar och trender som kan plockas hem och arbetas vidare med. Många 

samarbetsprojekt med andra kommuner och med andra regioner har skapats och SMTAB bidrar aktivt med hjälp att marknadsföra Gislaveds kommuns 

besöksnäring ut i världen.  

                                                
33 Svensk turism, Nationell strategi för svensk besöksnäring, 2010, hämtad 2013-05-01 från www.strategi2020.se 
34 UNWTO, World tourism barometer, January 2012, hämtad 2013-06-24 från www2.unwto.org 
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KONSUMTIONSMÖNSTER  

Förmågan att fånga upp och anpassa sig till nya beteenden och konsumtionsmönster är lika mycket ett hot som en möjlighet enligt HUI. Västerlänningar 

kommer att eftersträva ett lugnare liv med balans. Asiaterna däremot, som utgör den stora utvecklingsmarknaden på global nivå, strävar istället för ett 

snabbare tempo, vilket då skall innebära fler men kortare semestrar för den asiatiska marknaden. Generellt sett så lägger svenskar och världens övriga 

befolkning mer och mer av sina pengar på kultur, fritid och resor. Det är en trend som tros fortsätta. Befolkningen åldras men hälsan är bättre och lusten att 

resa fortsätter i högre åldrar. Flexibilitet och individuella valmöjligheter kommer att rankas högt av kunderna. Urbanisering i världen leder mer och mer åt 

att människor upplever tillrättalagda naturupplevelser som exotiska. Turisterna blir generellt mer vana resenärer. Högre krav på äkthet ställs. Man vill ha det 

”riktiga” från destinationen som besöks. Smålands satsning Det småländska partnerskapet kommer att leda till en gemensam varumärkesplattform och på 

längre sikt en tydlig positionering inom svensk turism. Turismen kommer att öka mer i Småland än på andra ställen i södra Sverige. Turister reser från längre 

avstånd och avsätter mer tid. Partnerskap Småland är ett treårigt projekt som innehåller ytterligare två delområden. Det andra är en ny IT-plattform för hela 

Småland med samtliga 31 kommuner samt Ölands två kommuner. Plattformen kommer att bli helt bokningsbar med samtliga kommuners medverkan. Det 

tredje benet handlar om Smålands hållbarhet ur besöksnäringsperspektiv. Alla företag ska på sikt hålla en hög standard. Besöksnäringsföretagen måste själva 

vara aktiva och vilja bli granskade. På det sättet kan man kvalitetssäkra företagen ur kvalitets- och miljöaspekt. Förebilder i arbetet är Nya Zeeland och 

Skottland. Andra svenska destinationer Det har hänt mycket runt om i Sverige vad gäller besöksnäringen. Nu finns det knappt någon kommun/destination 

som inte tar turismen på allvar. Ofta finns stora resurser och starka organisationer med kompetent personal och politiker som står enade och pekar åt 

samma håll. Kommuner och destinationer som kommit långt är exempelvis destination Åre, Swedish Lappland och Vimmerby. Varje destination har en 

potential att utvecklas utifrån sina egenskaper. När fler tar fasta på utvecklingspotentialen inom besöksnäringen hårdnar kampen om turisterna.  

NULÄGE GISLAVEDS KOMMUN  

Det är alltid en svårighet att med tydlighet kunna peka ut en riktning för ett framtida arbete som i mångt om mycket är beroende av mjuka värden, 

omvärlden och konsumtion. Utan våra besökare är vi ingenting. Det är därför viktigt att vi ser besöksnäringen från flera perspektiv. 

Den kartläggningen som RESURS gjorde för Gislaveds kommun sommaren 2012 och vintern 2013 påvisar följande: 

Sommaren 2012, totalt 476 intervjuade personer:  

Största delen (58 %) var besökarna från Sverige representerade från Västra Götaland, Halland och Kronoberg. 17 % var danskar, 17 % tyskar, 2 % 

holländare, 1 % från Norge, Schweiz och Finland samt 3 % från övriga länder. Genomsnittlig sällskapsstorlek var 3,3 personer och majoriteten (41 %) reste i 

par. Stor andel reste med sin familj. 79 % av de svenska besökarna var endast på dagsbesök medan närmare 40 % av de utländska valde att övernatta minst 
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en vecka. Vanligaste boendevalet var hos släkt och vänner, eget fritidshus eller camping. Huvudorsaken till att besökaren stannade var för att de var på 

genomresa (39 %) följt av motorevenemang samt besök hos släkt och vänner. Aktiviteterna som turisterna ägnade sig åt såg ut enligt följande: 

   

Vinter 2013, totalt 428 intervjuade personer: 
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Största delen (58 %) var besökarna från Sverige representerade från Västra Götaland, Halland och Skåne. 38 % var danskar, 1 % holländare, 1 % tyskar och 2 

% från övriga länder. Genomsnittlig sällskapsstorlek var 3,6 personer och 13 % kom i större grupp än 10 personer, dvs. bussresa, skolresor, företagsgrupper 

etc. Majoriteten av besökarna reste tillsammans med fin familj. 75 % av de svenska besökarna var endast på dagsbesök medan 70 % av de utländska valde att 

stanna en natt eller fler. Totalt övernattade 44 % av turisterna och majoriteten valde att bo i stugby eller hyrd fritidsstuga/lägenhet. Vanligaste 

reseanledningen under vinterhalvåret var utförsåkning och val av aktivitet fördelade sig enligt följande:  

Sammanfattningsvis ser vi att majoriteten av turisterna som besöker Gislaveds kommun är familjer. Under av vintern är den främsta reseanledningen Isaberg 

för utförsåkning men även andra outdooraktiviteter attraherar likaså shopping. Under sommaren är shopping, outdoor och avgiftsbelagda attraktioner som 

museum och Anderstorp Raceway populära aktiviteter. Sol och bad samt sightseeing är populära aktiviter hos våra utländska besökare under sommaren. 

Svenskarna har svårare att definiera sina aktiviteter och är inte lika aktiva. Svensken stannar i regel bara under dagen medan den utländska besökaren har fler 

övernattningar.   

Visit-gislaved.se har en stark positiv utveckling. Snitt besöksantalet har från 2013 ökat från 62 personer/dag till 152 personer/dag.  Detta ger en ökning på 

145,6 %. Under 2013 besöktes sidan 21732 gånger och hittills under 2014 har besöksantalet varit 13072.    
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ORDLISTA 

A 

B 

Besöksnäring, förkl: Besöksnäring är den näring som bidrar till turismkonsumtion. Turism mäts och definieras från konsumtionssidan. 

C – E 

F 

FVO, förkl: Fiskevårdsområde. Indelade områden med sjöar som bildat egna fiskevårdsområden i kommunen som har upplåtet fiske och säljer 

fiskekort. 

Varje område har egna regler som tillämpas. 

 

Framtid turism, förkl: benämning till de frukostmöten som sammansatts tillsammans i Gnosjöregionen för besöksnäringen dit olika föreläsare 

inbjuds. 

G 

Gateway, förkl: En Gateway är en plats, där aktiva turister med stor fördel använda en Gateway som utgångspunkt för din tur, eller som 

service- och informationspunkt för en längre resa. 

H 

HUI Research, förkl: Handels utredningsinstitut. HUI Research inbegriper akademisk forskning med branschnytta och är en ledande institution 

för forskning om detalj- och partihandel och turism. 
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I – K 

L 

Leaderprojekt, förkl: I Leader samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans arbeta med 

landsbygdsutveckling. Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer som ska prioriteras. Prioriteringen görs utifrån en 

gemensam utvecklingsstrategi. 

M – R 

S 

Smartphones, förkl: på Svenska smart telefon och är en mobil enhet som kan användas både som avancerad mobiltelefon och som handdator. 

T 

Teknisk arrangör, förkl: Upphandlad partner som ansvarar för bokningar som görs via visitsmaland.se som är Smålands nya IT-plattform. De 

ställer även en resegaranti och ser till att alla olika leverantörer får sin del.  

 

TEM, förkl: Står för Turistekonomisk mätning. Är ett kalkylprogram för att underlätta ekonomiska effektberäkningar av turismen. 

 

Turism, förkl: Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser till 

och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. 

U 

UNWTO, förkl: United Nation World Tourism Organization 

 

Utomhusupplevelse, förkl: Används som begreppsord för utomhusaktiviteter. Aktiviteter och upplevelser som är anpassade utomhus. Vanligt 

begrepp inom turismen är engelskans outdoor. 
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V 

W 

World Economic Forum, Förkl: Samlar årligen några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv. Ger också ut en rad 

forskningsrapporter och engagerar sina medlemmar i frågor om företagsledning, ekonomiska och social frågor. 

 

Word of mouth, förkl: mun till mun på svenska. Är en form av marknadsföring där det en person berättar för nästa person om sin upplevelse 

som både kan vara bra eller dålig. Många anser att detta är den bästa marknadsföringen. 

X – Ö 
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INLEDNING  
Arbetet med turism i Gislaveds kommun grundar sig på den strategi som 
antas av kommunfullmäktige. För att nå den målbild och vision som anges i 
strategin behövs en handlingsplan som tydliggör de åtgärder och insatser 
som krävs för att målbilden ska nås. 
Handlingsplanen förtydligar vem som ansvarar för åtgärderna, vilka övriga 
aktörer som bör involveras samt tidsaspekt på åtgärdernas genomförande.  
 
Handlingsplanen presenterar mätbara indikatorer med delmål.  
Uppföljning och revidering av handlingsplanen, delmål och om så behövs 
strategins mål ska göras vartannat år med start 2015. Det övergripande 
ansvaret på att aktiviteter och åtgärder genomförs ligger på 
kommunstyrelsen men kan även delegeras. Åtgärderna görs i samarbete 
med de aktörer som framgår i tabellen för varje aktivitet.  

 
 
 

 



 

 

MÅL 2020 
 

Gislaveds kommun – Smålands utomhusupplevelse: 
Aktiviteter och evenemang som speglar vår natur och kultur året om. Turismomsättningen ska fördubblas och minst en exportmogen destination finns. 

 

MÄTBARA INDIKATORER

INDIKATORER Dagsläge (2010) 2015 2017 2019 2020 
Fördubblad turismomsättning (i miljoner kr) 342,5  414,5  501,5  607  685  
440 personer arbetar inom besöksnäringen (antal pers.) 220  283  346,5  409,5  440 
Nya säljbara produkter (antal) 0 st. 5 st. 12 st. 17 st.  20 st. 
Etablerade evenemang (antal) 1 st.       4 st. 
           
Svenska besökare           
Övernattar minst en natt (sommar) 21 % 30 % 38 % 46 % 50 % 
Fördubblad konsumtion/dag (sommar) (kr) 250 322 394 466 500 
Övernattar minst en natt (vinter) 25 % 32 %  39 %  46 %  50 % 
Ökat sin konsumtion/dag (vinter) (kr) 540 600 660 720 750 
Utländska besökare           
Ökad vistelselängd (sommar) (antal nätter) 5,1  5,64  6,18  6,72  7 
Färre väljer att inte stanna (sommar) 43 % 36,4 % 29,8 % 23,2 %  max 20 % 
Ökad konsumtion/dag (sommar) (kr) 400 500 600 700 750 
Ökad vistelselängd (vinter)(antal nätter) 3,1 3,6 4,2 4,7 5  
Färre väljer att inte stanna (vinter) 30 % 28 % 24 % 21 %  max 20 % 
Ökad konsumtion/dag (vinter)(kr) 740  743 746  749  750  



 

 

DISPOSITION  
Handlingsplanen följer dispositionen för turismstrategin som utgår från fyra 
prioriterade områden i utvecklingsarbetet:  

1. Utveckla vårt utbud 
2. Gränslöst samarbete 

De två första prioriterade områdena som Gislaveds kommun ska arbeta med 
fokuserar på utvecklingen av turistiskt utbud, inom kommunen och genom samarbete. 
Utvecklingsarbetet utgår från fem fokusområden.  

 Exportmogen destination 
 Natur- och utomhusupplevelser 
 Kulturella- och historiska upplevelser 
 Evenemang 
 Verktyg för utveckling 

För att stötta utvecklingen av utbudet av attraktioner för besöksnäringen krävs det 
insatser på att förbättra infrastruktur, information och service. Detta för att skapa en 
god helhetsupplevelse för besökaren. Denna satsning blir strategins tredje ingång.  

3. Service och tillgänglighet 

Utöver de tre övergripande ingångar innehåller strategin en avslutande, 
kompletterande fjärde del som fokuserar på marknadsföring och statistiska mätningar. 
Detta arbete kompletterar utvecklingsarbetet och möjliggör att strategins mål kan 
följas upp och utvärderas. Den avslutande, fjärde delen av strategin blir således;  

4. Marknadsföring och statistik. 

Dessa ingångar med fokusområden blir utgångspunkt för handlingsplanen



 

 

HANDLINGSPLAN 2014-2020  

UTVECKLING AV TURISTISKT UTBUD INOM KOMMUNEN OCH I SAMARBETE  
* Punktinsatser skall göras och verksamheten kommer gå över i att vara en del av den löpande verksamheten 

EXPORTMOGEN DESTINATION 
Nr  Insats Samarbetspartners Pågår -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
1:1  Framtagande av utvecklingsplan Isabergsområdet Smålandsturism AB, Gnosjö, Tranemo, företag, 

föreningar, stiftelsen Isaberg  X X X     
1:2  Framtagande av utvecklingsplan Andertorp Raceway Smålandsturism AB, Gnosjö, Värnamo, företag, 

föreningar, A-ringen    X X X X X 

NATUR- OCH UTOMHUSUPPLEVELSER 
Nr  Insats Samarbetspartners Pågår -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
1:3  Fisketurism Turistinformatör, FVO, företag, Länsstyrelsen, 

Fritidsförvaltningen  X* X* X*     

1:4  Gislavedsleden Företag, Markägare, Föreningar, Fritidsförvaltningen X* X* X* X* X* X*   
1:5  Inventering och restaurering av cykling- och 

vandringsleder 
Fritidsförvaltningen, Markägare, Länsstyrelsen 

   X* X*    
1:6  Utveckling av cykling- och vandringsleder Företag, Markägare 

     X* X* X* 
1:7  Vidareutveckling av Nissans dalgång Markägare, Länsstyrelsen, Fritidsförvaltningen, Tekniska 

förvaltningen X*   X* X*    
1:8  Utveckling av vatten-/kanotleder Markägare, Fritidsförvaltningen, Tekniska förvaltningen 

     X X X 
1:9  Vidareutveckling av Smålandssjörike Hylte, Värnamo, Ljungby X*  

      
1:10 Vidareutveckling av Fegenområdet Svenljunga, Falkenberg X*        

KULTURELLA- OCH HISTORISKA UPPLEVELSER 
Nr  Insats Samarbetspartners Pågår -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
1:11 Kulturturism en fortsättning av KULTIS och 

Industrihistoria Nissadalen 
GGVV, Hylte, Halmstad, Jönköping, Smålands Turism AB   X X X X   

1:12 Stimulera skapandet av aktiviteter kring kulturarv Turismstrateg, Fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen    X X X X X 
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EVENEMANG 
Nr  Insats Samarbetspartners Pågår -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
1:13 Främja koordinering av evenemang Kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen, stiftelser, 

företag och föreningar X*  X* X*     

VERKTYG FÖR UTVECKLING 
Nr  Insats Samarbetspartners Pågår -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
1:14 Främja produktutveckling  GNAB, Smålands Turism AB   X* X*     

1:15 Lotsning av nya och etablerade företag som vill 
utvecklas 

GNAB, Bygg- och miljöförvaltningen, socialförvaltningen    X* X*    

1:16 Främja nätverk för besöksnäring Företag  X* X* X*     
1:17 Turism-pris/stipendium  X*        
1:18 Främja ökat samarbete mellan aktörer och 

turismutbildningsarrangörer 
Företag, turismutbildningsarrangörer    X* X* X* X* X* 

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 
Nr  Insats Samarbetspartners Pågår -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
2:1  Förbättra skyltning till besöksmål Tekniska förvaltingen, Trafikverket, företag   X X X X   
2:2  Undersökning av möjlighet till Smålandsport vid 

Skeppshult 
Tekniska förvaltningen, Trafikverket, företag      X X X 

2:3  Digital skyltning vid väg 26/27 Tekniska förvaltningen, Trafikverket   X X X X   
2:4  Utreda möjligheten förbättrad av kollektivtrafik för 

besökare 
Länstrafiken      X X X 

2:5  Utöka samarbete med handeln Handelsföreningar, GNAB, Näringslivsstrateg    X* X* X* X*  
2:6  Utreda möjligheten för ett vandrarhem och en 

camping i centrala Gislaved. 
Fritidsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, 
Fastighetskontoret    X X X X X 

2:7  Vidareutveckling av visit-gislaved.se Företag, föreningar, Kulturförvaltningen, 
Fritidsförvaltningen, Smålands Turism AB , Nordic Travel X* X* X* X*     

2:8  Helårsöppen turistbyrå Kansli- och informationsenheten, Kulturförvaltningen, 
Fritidsförvaltningen 

  X*      

2:9  Informationscenter Smålandia Tekniska förvaltningen    X* X* X* X* X* 
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MARKNADSFÖRING OCH STATISTIK  
Nr  Insats Samarbetspartners Pågår -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
3:1  Deltagande i arbetet med marknadsföringsplan    X X     
3:2  Ekonomisk mätning Statistikleverantörer  X*       
3:3  Gästundersökning Statistikleverantörer   X*      
 

* Punktinsatser skall göras och verksamheten kommer sedan övergå i att vara en del av den löpande verksamheten 
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FÖRKLARING AV NOTER 

UTVECKLING AV TURISTISKT UTBUD INOM KOMMUNEN OCH I SAMARBETE 
1:1 / 
1:2 Framtagande av utvecklingsplaner Isabergsområdet och Anderstorp Raceway 
Isabergsområdet samt Anderstorp Race City blir exportmogna destinationer för utomhusupplevelser, aktiviteter och evenemang. Nya företag och produkter har etablerat 
sig i områdena och samverkar på ett positivt sätt. Insatser genomförs för att ta fram minst en gemensam utvecklingsplan för alla företag i ett av områdena Isaberg eller 
Anderstorp Race City. Översyn av planer och fördjupningar i kommunens två potentiella områden, tillsammans med företag, föreningar och berörda parter på respektive 
område och se vilka förutsättningar och produkter som saknas för att bli ännu mer konkurrenskraftig.  
 
1:3 Fisketurism 
Utarbeta väl fungerande nätverk mellan fiskevårdsområdena (FVO) i kommunen för att skapa försäljning av fiskekort online. Skapa projekt med förutsättningar för hårda och 
mjuka insatser till de FVO som vill satsa på fisketurism. 
 
1:4 Gislavedsleden 
Undersöka möjligheterna med utveckling av övernattning och aktiviteter utmed Gislavedsleden. 
 
1:5 Inventering och restaurering av cykel- och vandringsleder 
Då Gislaveds kommun ska vara en plats för natur- och utomhusupplevelser krävs en löpande uppdatering, inventering och restaurering av de leder som finns idag så att 
dessa underhålls, är fria och har uppdaterad skyltning.  
 
1:6 Utveckling av cykel- och vandringsleder 
Arbeta för att öka den kommersiella verksamheten runt lämpliga leder för att kunna dra nytta av naturturismen samt att ta fram förslag på nya leder.  

 
1:7 Utveckling av vatten-/kanotleder 
Arbeta för turistisk utveckling och öka den kommersiella verksamheten utmed våra vattenleder samt undersöka möjligheter att förlänga leder.  
 
1:8 Vidareutveckling av Nissans dalgång  
Undersök utveckling längs Nissans dalgång. Nissan är utvecklad för aktiviteter och upplevelser tillsammans med Jönköpings, Halmstads och Hylte kommun. Nissans dalgång, 
inkluderat Nissan och Nissastigen, bör lyftas tillsammans med grannkommuner, från Jönköping till Halmstad. En del av arbetet består i utveckling av kulturturism och men 
att samtidigt arbeta för ökad tillgänglighet och ökat antal leverantörer längs sträckan är en möjlighet.  
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1:9 Vidareutveckling av Smålands sjörike 
Smålands sjörike är en självklar destination för Gislaveds kommun tillsammans med, Värnamo, Hylte och Ljungby kommun. Gislaveds kommun bör fortsätta avsätta medel 
till marknadsföring och utvecklingsarbete för Smålands sjörike. 
 
1:10 Vidareutveckling av Fegenområdet 
Fegenområdet är utvecklat tillsammans med Svenljunga och Falkenbergs kommun och är ett självklart resmål för naturupplevelser. Fegensamarbetet bör fördjupas och 
gemensamma medel satsas tillsammans med Svenljunga och Falkenberg. Samarbetet är viktigt då Fegens närhet till Ullared som är ett starkt besöksmål kan nyttjas. Med 
kombinationen att utveckla en Smålandsport i Skeppshult skulle området kunna stärkas ytterligare  
 
1:11 Kulturturism en fortsättning av KULTIS och industrihistoria Nissadalen 
Stimulera ökade aktiviteter och attraktioner kring våra kulturarv för att komplettera de projekt som utvecklas. Förslag på aktiviteter och attraktioner kan vara 
dramatiserade guidningar vid besöksmålen. En variant på dramavandringar är interaktiva dramaguidningar där publiken kan bli inlockad att spela med i dramat. Bygdespel-
/teaterfestival, en försommarvecka då alla teaterföreningar i regionen kan fördjupa sina kunskaper med workshops och dramakurser.  
 
1:12 Stimulera skapandet av aktiviteter kring kulturarv 
Kulturarv/kulturturism. Realiserat projekt inom kulturarv och kulturturism (KULTIS) i Gnosjöregionen med Värnamo, Gnosjö, Vaggeryds och Gislaveds kommun 
tillsammans med Nissans dalgång. Inom kultur turismen finns fortfarande stora utmaningar. Att satsa resurser på att utveckla en riktigt bra produkt med större resurser än 
att utveckla två mindre skulle kunna bidra till att få en attraktiv, konkurrenskraftig produkt. Arbetet skulle även innebära att föra samman personer med gemensamt intresse 
för kulturarv och kulturturism vilket ger möjlighet till synergieffekter kan skapas. I nuläget ser utvecklingen av en APP som med hjälp av kartor, bilder, videos visar de olika 
besöksmålen som kyrkor, industriminnen, krigsskådeplatser, hembygdsgårdar och museer ut som en bra produkt. 
 
1:13 Främja koorideringen av evenemang 
Utse en tvärsektoriell evenemangsgrupp för Gislaveds kommun för att underlätta möjligheten att skapa evenemang. Det krävs ett ökat samarbete mellan kommunens 
förvaltningar och enheter för att underlätta för aktörer som vill arrangera evenemang. En grupp som innehåller personer från samtliga berörda enheter och förvaltningar 
bör skapas.  

 
1:14 Främja produktutveckling 
Genomgång av verksamhet för att höja kvalitet, beläggning och omsättning. Medverka till att fler konkreta produkter produceras och marknadsförs via rätt kanaler. Öka 
kommersiella andelen av omsättningen på boenden genom att hjälpa företagen med attraktiva hemsidor, där deras upplevelser kan säljas som paket.  

 
1:15 Lotsning av nya och etablerade företag som vill utvecklas 
Underlätta för nyetablering och utveckling av besöksnäringsföretag genom tydlig vägledning till besöksnäringsföretag.  

 
1:16 Främja nätverk för besöksnäringen 
Främja uppstart av nätverksmöten för besöksnäringen för att öka samarbete, samverkan och försäljning av varandra. 
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1:17  
Turism-pris/stipendium  
Fortsätt stimulera besöksnäringens insatser genom att dela ut turismpris och turismstipendium för gott arbete och utveckling. 
 
1:18 Främja ökat samarbete mellan aktörer och turismutbildningsarrangörer 
Turismnäringen är en bra ingång till jobb för unga och utvecklat samarbete mellan kommunens hotell- och turismprogram på gymnasiet och aktörer skulle verka 
stimulerande för ett ökat intresse från unga för besöksnäringen i kommunen. Att även försöka stimulera att fler UF-företag skulle inrikta sig mot besöksnäringen är en 
möjlighet för framtida nya företag och ökat intresse för branschen. Gislaveds kommun bör även fortsätta titta på möjligheterna att skapa turismutbildning. 

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 
2:1 Förbättrad skyltning till besöksmål 
Förbättra kommunens övergripande skyltning och marknadsföring på strategiska platser utmed vägarna för att öka tillgängligheten för besökare samt underlätta för 
leverantören att synas. 
 
2:2 Undersökning av möjlighet till Smålandsport vid Skeppshult 
Undersök en Småland/Gislaved Gateway i Skeppshult vid krysset väg 26/153. En strategisk viktig plats med starka trafikströmmar. I Skeppshult finns starka varumärken som 
kan arbetas vidare. En möjlighet att stärka Gislaveds kommuns varumärke som ”en del av Småland” ytterligare.  
 
2:3 Digital skyltning vid väg 26/27 
Satsa på digitala skyltar med ”What’s on Gislaved” längs stora pulsådrorna riksvägarna 26 och 27. Marknadsföringskanal att berätta vad som är på gång i kommunen och att 
synligöra att vi är en aktiv kommun. Imageskapande.  
 
2:4 Utreda möjligheten förbättrad av kollektivtrafik för besökare 
I dagsläget krävs tillgång till bil för att kunna nyttja kommunens utbud av turistiska utbud. För att skapa en hållbar utveckling av turismnäringen krävs ett ökat ansvar för att 
minska biltrafiken.   
 
2:5 Utöka samarbete med handeln 
Ökat samarbete med handelsföreningarna. Arbeta för ett levande och öppet centrum där butikerna är öppna året om och matupplevelser för besökare finns. 
 
2:6 Utreda möjligheten för ett vandrarhem och en camping i centrala Gislaved 
Utreda möjligheten ett vandrarhem och en camping i centrala Gislaved. Med ett ökat resande krävs ett större och mer varierat utbud av boende för att klara mer 
evenemang och aktiviteter. Det saknas i nuläget ett varierat utbud med olika nivåer av standard i centrala Gislaved. 
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2:7 Vidareutveckling av visit-gislaved.se 
Utveckling av visit-gislaved.se innebär att besökssidorna uppdataeras kontinuerligt och blir således det självklara valet för turisten och kommuninvånaren för att få reda på 
vad som händer och är på gång i kommunen. Sidan skall fungera med evenemangskalender och skall vara en naturlig kanal för såväl föreningar, företag och andra 
förvaltningar att synas med aktiviteter och evenemang.  Målet är att ha minst 20 nya bokningsbara produkter och majoriteten av besökarnas bokningar går antingen via vår 
kanal visit-gislaved.se eller via vår helårsöppna destinationsbyrå. Hemsidan skall vara tillgänglig på tre språk; svenska, engelska och tyska. Visist-gislaved.se kräver löpande 
resurser men främst tid. Under första året kommer en ökad kostnad för en kvalitativ översättning.   
 
2:8 Helårsöppen turistbyrå 
En helårsöppen destinationsbyrå/turistbyrå finns som arbetar tätt tillsammans med näringslivet och våra invånare. Gislaved skall vara en aktiv och öppen kommun som tar 
ansvar för våra invånare och besökare året om. En helårsöppen turistbyrå kan ha flera kompletterande uppgifter beroende på val av placering. Med fördel placeras en 
helårsöppen turistbyrå i centralorten. En helårstjänst för en turistinformatör kommer fungera som ett nav i kommunens olika enheter och förvaltningar och bli en tydlig och 
synlig informationsresurs för såväl besökare som invånare.     
 
2:9 Informationscenter Smålandia 
Undersöka möjligheten till byggnation av informationscenter vid Smålandia. Byggnation av informationscenter för digital- och tryckt material. Offentliga toaletter och 
rastplats.  

MARKNADSFÖRING OCH STATISTIK  
3:1 Framtagande av marknadsföringsplan 

En marknadsföringsplan ska tas fram av turismstrategen i samarbete med enheter inom kommunstyrelsekontoret och andra förvaltningar. Marknadsplanen skall lyfta de 
marknadsföringsaktiviteter som sker under årsbasis inom turismen. Inventering av broschyrer samt tidsplanering för uppdatering av broschyrmaterial skall utredas. 
Marknadsplanen skall tydliggöra kommunens målgrupper kopplade till planerade aktiviteter. 
Gislaveds kommun ska vara restriktiva till nya platsvarumärken. Gislaveds kommun ska våga lyfta fram och dra nytta av profilbärare så som Isaberg och Anderstorp Raceway 
och på så vis få ett ökat inresande nationell och internationellt.  

3:2 Ekonomisk mätning 

Köpa in årlig turistekonomisk mätning för att följa upp målbilden. En föredragning/analys sker varje år för företag och politiker. 

3:3 Gästundersökning 

Köpa in kontinuerliga analyser för gästundersökning vartannat år med början på 2015 och analysera mot föregående undersökningar. 



 

Presentation av 

Förslag till: Turismstrategi 

 

  

 



Strategins olika delar 

• Bakgrundsmaterial 

 

• Strategi 

 

• Handlingsplan 

 



Strategi, varför, för vem och hur? 

• Tidigare program 1996 med senaste handlingsplan 2005 

 

• För alla som vill – organisationer, grannkommuner, destinationer, föreningar m.fl. 

  

• Ger riktlinjer för utvecklingsarbetet 

 

• Prioriterade områden 

 

• Kopplad till en handlingsplan 

 

• Metod 



Bakgrund 

• Turismen är en växande näring som ger framtidens jobb 

 

• Ökat resande men fler som satsar på turismnäringen 

 

• Ökad urbanisering -> Behov av tillrättalagda genuina aktiviteter 

 

• Vi är attraktiva för natur- och upplevelser 

 

• Familjer är vår största målgrupp.  

 

• Utländska besökare konsumerar mer 

 

• Digital utveckling blir viktigare 



Mål 2020  

Fördubblad 
turismomsättning 

Ökad 
turismkonsumtion 

Ökad 
vistelselängd 

Förlängd säsong  

Fler 
reseanledningar  

MÅL 2020 

Gislaveds kommun – Smålands utomhusupplevelse: 

Aktiviteter och evenemang som speglar vår natur och kultur året 

om. Turismomsättningen ska fördubblas till 685 miljoner och minst 

en exportmogen destination finns 



Prioriterade områden & fokusområden 
 

Gislaveds kommun – Smålands utomhusupplevelse: 

Aktiviteter och evenemang som speglar vår natur och 

kultur året om. Turismomsättningen ska fördubblas till 685 miljoner  
och minst en exportmogen destination finns. 

Utveckla vårt utbud 

Exportmogen 
destination 

 
Natur- och 

utomhusupplevelser 
 

Kulturella- och 
historiska upplevelser 

 
Evenemang 

 
Verktyg för utveckling 

Gränslöst samarbete 

Exportmogen 
destination 

 
Natur- och 

utomhusupplevelser 
 

Kulturella- och 
historiska upplevelser 

 
Evenemang 

 
Verktyg för utveckling 

Tillgänglighet  

och service 

Service och 
information 

 
Skyltning 

 
Levande centrum 

 
Tillgänglighet för 
funktionsnedsatta 

 
Kollektivt färdsätt 

Marknadsföring och 
uppföljning 

Marknadsföring 
 

Statistik 

PRIORITERADE OMRÅDEN 
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Utvecklingsområde 1 

Utveckla vårt utbud 



Utveckla vårt utbud 
 

 Utveckling av ”dragare”, resurser, aktiviteter, produkter och evenemang inom 

Gislaveds kommuns geografiska gränser 

 



Utveckla vårt utbud – inom kommunen 

Vi har:  

 

• Dragare 

 

• Naturresurser 

 

• Kulturresurser 

 

• Aktiva föreningar 

 

• Företag 

 

 

 

 

Kan utvecklas: 

 

• Exportmogen destination 

 

• Säljbara/paketerade produkter 

 

• Struktur kring evenemang 

 

• Kunskap om produktutveckling 

 

• Medvetenhet om resurser  

 

• Fler mellan aktörer 

 

• Samverkan mellan aktörer  

 

Effekter om vi utvecklar: 

 

• Ökad turismomsättning 

 

• Ökad vistelsetid 

 

• Längre säsong 

 

• Starkare/ny reseanledning 

 



Utveckla vårt utbud - fokusområden 
EXPORTMOGEN DESTINATION 

• Isaberg 

• Anderstorp Raceway 

• Utvecklingsplaner 
 

NATUR- OCH UTOMHUSUPPLEVELSER 

• Tillgänglighet 

• Kvalitet 

• Fiske, kanot, cykla och vandra 

• Material 

• Främja företag och produktutveckling 
 

KULTURELLA- OCH HISTORISKA UPPLEVELSER 

• Ta tillvara på vår historia - varumärke 

• Uppmärksamma befintliga aktörer 

• Främja företag och produktutveckling 

• Nya projekt genom samarbete 
 

 

EVENEMANG 
• Struktur 

• Samverkan 

• Tvärsektoriell evenemangsgrupp 

 

VERKTYG FÖR UTVECKLING 
• Produktutveckling 

• Hemsidor och internet 

• Stimulera företagande 

• Samverkan utbildare och företag 

• Samverkan inom kommunen 

 

 

 



Utvecklingsområde 2 

Gränslöst samarbete 



Gränslöst samarbete 
 
En turist vet sällan vilken sida kommungränsen hen är vilket kräver utveckling av 
aktiviteter, produkter och evenemang i samarbete med andra 

 



Gränslöst samarbete 

Gislaved har flera olika samarbeten och dessa skall vårdas, vara 
långsiktiga och arbetas aktivt med. En tydlig struktur skall finnas 
och Gislaveds kommun skall vara medveten och ha en tydlig bild 
av vad samarbetarna innebär, deras syften och vilken vår roll är.  

Tillsammans kan vi:  

• Öka turismkonsumtion i regionen 

• Förlänga vistelsetiden i regionen 

• Förlänga säsongen i regionen 

• Skapa fler reseanledningar 

 

Mervärden 

• Dela kostnader/arbete 

• Fungera som utvecklingsgenerator för varandra 



Gränslöst samarbete -fokusområden  
– huvudaktörer och samarbetsformer  

EXPORTMOGEN DESTINATION 
• Smålands turism AB 

• Grannkommuner till områden 

 

NATUR- OCH UTOMHUSUPPLEVELSER 
• Smålands sjörike 

• Fegen 

 

KULTURELLA OCH HISTORISKA UPPLEVELSER 
• GGVV 

• Hylte 

• Gemensamt projekt 

• Bjuda in fler 
 

EVENEMANG 
• Smålands turism AB 

 

VERKTYG FÖR UTVECKLING 

• Regelbunden dialog och träffar 

• Nya projekt 

• Vidareutveckla tidigare projekt 

• Samverkan 

 

 

 

 



Utvecklingsområde 3 

Tillgänglighet och Service 



Tillgänglighet och Service 
 
En aktiv och öppen kommun som tar ansvar för invånare och besökare året 
om, utveckling av mottagningsorganisation och service under turistens 
vistelseperiod, före, under och efter  resan 

 



Tillgänglighet och Service 

Ökad resande ställer krav på service och tillgänglighet för att 
vi skall kunna ta emot turister på bästa sätt och ge dem en 
positiv upplevelse av Gislaveds kommun. God service och 
tillgänglighet innebär bland annat; turistbyrå med goda 
öppettider, välutvecklad besökshemsida på flera språk, 
förbättrad skyltning till besöksmål och välkomnade skyltning 
längs större vägar, en förutsättning för att besökaren lätt skall 
kunna hitta till information och platser. En god service och 
tillgänglighet gynnar även vår kommuninvånare. 



Service och information 

HELÅRSÖPPEN TURISTBYRÅ 

 

 

INFORMATIONSCENTER  SMÅLANDIA  

 

 

ÖVRIGA STRATEGISKA INFORMATIONSPLATSER 

 

 

HEMSIDOR OCH SOCIALA MEDIER    
 



Varför helårsöppen? 

• 27 av 31 kommuner i Småland, helårsöppen turistbyrå i centralort. Kommuner 

med fler än 13500 invånare har alla helårsöppen 

 

• Vi har både vinter- och sommarturism 

 

• Krävs om vi skall satsa på besöksnäringen 

 

• Imageskapande – bli bättre på att visa upp det vi har 

 

• Signalera att besöksnäringen är viktig 

  

• Strategin bygger på helårsöppen turistbyrå  

 

 



Turistbyråns placering? 

• Smålandia – geografiskt läge 

eller 

• Centrum – levande centralort 

 



Turistbyråns placering 

- förslag 

• Smålandia – geografiskt läge 

– Digitalt informationscenter 

– Visst urval av tryckt material 

– Service utförs av andra 

och 

• Centrum – levande centralort 

• Tummetott på sommaren 

• Del av Kontaktcenter i kommunhuset på vintern 

 



Service och information 

HELÅRSÖPPEN TURISTBYRÅ 

 

 

INFORMATIONSCENTER  SMÅLANDIA  

 

 

ÖVRIGA STRATEGISKA INFORMATIONSPLATSER 

 

 

HEMSIDOR OCH SOCIALA MEDIER    
 



Service och information 

 

HEMSIDOR OCH SOCIALA MEDIER    
• Visit-gislaved.se 

• Sjoriket.se 

• Visitfegen.se 

• Facebook – Gislaved, Sjöriket 

 
 

visitgislaved.se  



Tillgänglighet 

SKYLTNING 
• Besöksmål 

• Digitala skyltar 

• Gateway 

 

LEVANDE CENTRUM  

 

TILLGÄNGLIGHET FÖR  

   FUNKTIONSNEDSATTA 

 

KOLLEKTIVT FÄRDSÄTT 



Utvecklingsområde 4 

Marknadsföring och uppföljning 



Marknadsföring och uppföljning 

MARKNADFÖRING 
• Gemensam marknadsföringsplan/strategi 

 

• Planering av marknadsföring för turismen 

 

• Restriktiva mot nya plats varumärken 

 

• Sälja varandra 

 
STATISTIK 
• Turistekonomisk mätning 

 

• Gästundersökningar 



Emelie Romland  

E: emelie.romland@gislaved.se 

T: 0371-811 83 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §218 Dnr: KS.2011.142 841

Strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2012 till kommunstyrelsekontorets
utvecklingsenhet att ta fram förslag till en ny turismstrategi för Gislaveds
kommun. En särskild styrgrupp med fem ledamöter inom kommunstyrelsen
tillsattes för att leda arbetet.

Förslag på strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun skickades ut på
remiss den 29 augusti 2013.10 yttranden inkom från externa parter och 9
interna från egna förvaltningar och enheter. En summering av inkomna
yttranden har använts som underlag för en omarbetning av remissutgåvan till
strategi och handlingsplan. Ett dokument med bakgrundsmaterial har också
sammanställts.

Strategin har en tidshorisont på tio år och redovisar vilka behov det finns för
att lyfta besöksnäringen i Gislaveds kommun. Turismstrategin bygger på att en
målbild år 2020 ska uppnås.

Mål 2020
Gislaveds kommun - Smålands utomhusupplevelse: Aktiviteter och
evenemang som speglar vår natur och kultur året om. Turismomsättningen ska
fördubblas och minst en exportmogen destination finns.

För att lyckas med målet har fyra prioriterade områden lyfts fram. Dessa
kombineras med ett antal fokusområden och rekommenderade åtgärder för
måluppfyllnad under respektive fokusområde. De prioriterade områdena lyfter
fram utvecklingen av Gislaveds kommuns turistiska utbud, inom kommunen
och i samarbete utanför kommungränserna. De prioriterade områdena
fokuserar även på utvecklingen av service och tillgänglighet samt
marknadsföring och uppföljning av utvecklingsarbetet.

Till strategin kopplas en handlingsplan med totalt 30 förslag på åtgärder.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 10 januari 2012, § 3
Protokoll från styrgruppen för turismstrategi, daterad den 5 maj 2014
Förslag till Strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun – Utveckling och
tillväxt med sikte på år 2020, daterad 15 maj 2014
Förslag till Handlingsplan kopplad till Strategi för besöksnäringen i Gislaveds
kommun, daterad 15 maj 2014
Bakgrundsmaterial kopplad till Strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun,
daterat 15 maj 2014
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 185

Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD): Bifall till
förslaget.



2014-06-03 2(2)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 218 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till handlingsplan kopplad till Strategi för
besöksnäringen i Gislaveds kommun under förutsättning att
kommunfullmäktige antar den.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun – Utveckling och
tillväxt med sikte på år 2020, daterad den 15 maj 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



strategi för 
besöksnäringen

i gislaveds kommun
-Utveckling och tillväxt med sikte på år 2020

20140515



sammanfattning 2

sammanfattning

Turismstrategi, 2014-2020 har som målsättning att ”Gislaveds kommun ska bli Smålands utomhusupplevelse med 
aktiviteter och evenemang som speglar vår natur och kultur året om”. Gislaveds kommun ska vara en plats som man 
som besökare trivs i, identifierar sig med och gärna återvänder till. Till år 2020 ska turismomsättningen fördubblats 
till 685 miljoner och vi ska kunna erbjuda minst en exportmogen destination till våra besökare. 

För att nå målet ska Gislaveds kommun uppmuntra och uppmärksamma besöksnäringsföretag inom kommunen att 
våga satsa och växa mot kommunens målbild. Vi ska samverka för att bli starkare och arbeta för en fungerande ser-
vice och tillgänglighet som stöttar och stärker våra besöksnäringsföretag.

Genom att fastställa ett mål och prioritera utvecklingsområden med tillhörande handlingsplan och åtgärder ökar 
Gislaveds kommun sina möjligheter att bli en framgångsrik turismkommun i Småland, i Sverige och i världen. 

Den globala trenden pekar mot ett fortsatt ökat resande och urbanisering. I framtiden kommer genuina, välpakete-
rade, unika attraktioner och produkter vara efterfrågade. Detta gäller speciellt inom naturturismen där kraven på pa-
ketering kommer bli extra viktig. Fler upptäcker turismen som näring vilket gör att kampen om turisten ökar och stäl-
ler högre krav på organisation. Gislaveds kommun attraherar idag främst familjer som är ute efter natur- och 
utomhusupplevelser. Det finns en stor potential att utveckla marknaden mot Tyskland och Danmark. 

Turismstrategin för besöksnäringen ska användas som beslutsunderlag och planeringsunderlag i mål och priorite-
ringar, gällande satsningar, tillväxt och utveckling i kommunen. Strategin är ett kommunövergripande dokument för 
såväl förvaltningar, företag och föreningar. Dokumentet ska vara levande och kräver uppföljning och revidering. 

Med siktet inställt på år 2020 fortsätter arbetet med att utveckla besöksnäringen. Med fokus på fungerande tillgäng-
lighet och service, ökad samverkan och uppmärksamning av företag som vill satsa på utveckling kommer Gislaveds 
kommun kunna leverera en upplevelse till våra besökare som gör att man återvänder. 
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inleDning

inleDning 4

Turism är viktigt för Gislaveds kommun och man har i alla tider varit mån om att arbeta med utveckling av besöksnä-
ringen i kommunen. Det har funnits ett turistpolitiskt program, som antogs 1996 med senaste handlingsplan 2005. 
En förnyelse är nu nödvändig med anledning av nya regionala och nationella målsättningar. 

Strategin ska klargöra hur Gislaveds kommuns tillväxt- och utvecklingsarbete ska bedrivas och ge underlag och 
stöd för prioriteringar och ställningstaganden från kommunens sida. Strategin ger en målbild och fastställer priorite-
rade områden som är av betydelse för att målbilden ska uppnås. Till strategin utarbetas även en handlingsplan med 
delmål och tydliga åtgärder inom varje prioriterat område med förslag på tillvägagångssätt och koppling till tidsram 
som ska ligga till underlag för budget. 

Arbetet påbörjades 2012 och sändes ut på remiss hösten 2013. Arbetsprocessen har inkluderat ett tätt samarbete 
med utsedd styrgrupp bestående av ordförande Åke Ohnback, Lennart Kastberg, Robert Erlandsson, Hasse Jo-
hansson och Gunnel Augustsson. Till detta har det arrangeras processmöten där turismstrategen tillsammans med 
intresserade personer från olika branscher, politiker, föreningar och samfund har diskuterat branschen. Man har 
också tagit del av dokument av Partnerskap Småland, den nationella besöksnäringsstrategin, Regionala utveck-
lingsstrategin (RUS), grannkommunernas arbete med besöksnäringen samt andra strategier. Dessutom har en nulä-
gesanalys över Gislaveds kommun med rekommendationer tagits fram. Insamlat material sammanställdes till ett för-
slag till turismstrategi som gick ut på remiss mellan 2013-08-29 till 2013-10-29 till samtliga nämnder och övriga 
berörda instanser. Därefter behandlades inkomna yttranden av styrgruppen och strategin har sedan omarbetas till 
detta slutgiltiga dokument.  
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Mätbara indikationer 
För att målet ska uppnås har mätbara indikatorer iden-
tifierats. För att nå vår målbild krävs det en ökad tu-
rismkonsumtion, en ökad vistelselängd, en förlängd 
säsong samt att vi skapar fler reseanledningar så vi 
lockar turister att komma tillbaka samt nya besökare.

MÅL 2020

Gislaveds kommun – Smålands utomhusupplevelse: 

Aktiviteter och evenemang som speglar vår natur och kultur året om. Turismom-
sättningen ska fördubblas till 685 miljoner och minst en exportmogen destina-
tion finns.

Fördubblad 
turismomsättning

Ökad 
vistelselängd

Ökad 
turism- 

konsumtion

Förlängd 
säsong

Mer 
reseanled-

ningar



PRIORITERADE OMRÅDEN

Strategin utgår från fyra prioriterade områden. De två 
första prioriterade områdena fokuserar på hur Gislaveds 
kommun ska utveckla sitt turistiska utbud. I det första 
området (1) Utveckla vårt utbud, fokuserar på hur Gis-
laveds kommun ska utveckla det turistiska utbudet inom 
kommungränserna. I det andra området fokuseras ut-
vecklingsarbetet på hur Gislaveds kommun ska utveckla 
besöksnäringen genom samarbete, (2) Gränslöst 
samarbete. Prioriterat område ett och två har delats 
upp i fem fokusområden för att underlätta utvecklingsar-
betet. Dessa är: Exportmogen destination, Natur- och ut-
omhusupplevelser, Kulturella- och historiska upplevelser, 
Evenemang och Verktyg för utveckling.

För att stötta utvecklingen av utbudet av attraktioner för 
besöksnäringen krävs det insatser på att förbättra infra-
struktur, information och service. Detta för att skapa en 
god helhetsupplevelse för besökaren. Denna satsning 
blir strategins tredje ingång, (3) Service och  
tillgänglighet.

Utöver de tre övergripande ingångar innehåller strategin 
en avslutande, kompletterande, fjärde del som fokuse-
rar på marknadsföring och uppföljning. Detta arbete 
kompletterar utvecklingsarbetet och möjliggör att stra-
tegins mål kan följas upp och utvärderas. Den avslutan-
de, fjärde delen av strategin blir således;  
(4) Marknadsföring och uppföljning

Mål 2020
Gislaveds kommun – Smålands utomhusupplevelse:

aktiviteter och evenemang som speglar vår natur och
kultur året om. Turismomsättningen ska fördubblas 685 miljoner 

och minst en exportmogen destination finns.

tUrismstrategi 6

•	 Exportmogen destination
•	Natur- och 
  utomhusupplevelser
•	 Kulturella- och 
  historiska upplevelser
•	 Evenemang
•	 Verktyg för utveckling

Gränslöst 
samarbete

Tillgänglighet 
och service

Marknadsföring 
och statistik

•	 Service och information
•	 Skyltning
•	 levande centrum
•	 Tillgänglighet för funk-

tionsnedsatt
•	 Kollektivt färdsätt

Utveckla vårt 
utbud

Prioriterade 
områden

Fokusområden

•	 Marknadsföring
•	 Statistik
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Inom kommunen finns idag goda natur- och kulturre-
surser, stora dragare som Isaberg och Anderstorp Ra-
ceway, aktiva föreningar och företag som arbetar mot 
besöksnäringen.  Dessa resurser har alla utvecklings-
potentialer som kan bidra till en positiv utveckling av tu-
rismomsättningen.

EXPORTMOGEN DESTINATION 

a) Isaberg

b) Anderstorp Raceway

I Gislaveds kommun finns två möjliga exportmogna de-
stinationer. Dessa ska kommunen vårda och ta tillvara 
på. Dessa dragare ska bidra till att Gislaveds kommun 
blir en känd turistdestination och ett självklart val för tu-
risten. Områdena ska prioriteras och utvecklingsplaner 
ska tas fram. Möjligheterna till ökat företagande och fler 
jobb kring dessa områden är ett faktum.  

e X PO rt

UTVECKLA VÅRT UTbUD

– Utveckling av ”dragare”, resurser, aktiviteter, produkter och evenemang inom Gislaveds kommuns geografiska gränser.
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NATUR- OCH UTOMHUSUPPLEVELSER

Som kommun har inte Gislaved rollen att skapa aktivi-
teter och företag men man har möjlighet att underlätta 
för aktörer och stimulera företagande genom att göra 
naturen tillgänglig och arbeta med företagsstimulerande 
åtgärder. 

Prioriterade aktiviteter för Gislaveds kommun inom na-
tur- och utomhusupplevelser är fiske, kanot, cykling 
och vandring. Utmaningen är att kunna tjäna pengar på 
de naturtillgångar som finns och kunna ta betalt av be-
sökare som använder naturen. För att detta ska vara 
möjligt krävs det märkta leder som är kvalitetssäkrade 
genom att vara välskyltade, framkomligliga och med till-
hörande material som besökaren kan använda. Först 
då skapas möjligheten att kommersialisera naturen och 
därmed bli en tillgång till besöksnäringsföretagen. 

För att vara attraktiv för natur- och utomhusupplevelser 
gäller det att hålla hög standard. Gislaveds kommun 
ska öka tillgängligheten av kvalitativa leder och ta fram 
broschyrmaterial. Därefter ska man främja utveckling av 
aktiviteter, matutbud och övernattningsmöjligheter i an-
slutning till framtagna leder samt stimulera paketering 
av produkter.

Att vara öppen för nya idéer och utveckling är en nöd-
vändighet i en rörlig bransch. Gislaveds kommun ska 
arbeta aktivt för att stödja och försöka stimulera pro-
duktutveckling inom natur- och utomhusupplevelser. 
Att kombinera utveckling av naturturism med utveckling 
av Isabergsområdet som upplevelse-, natur- sport- och 
äventyrdestination kan ge många fördelar. 

KULTURELLA- OCH HISTORISKA  
UPPLEVELSER

Gislaveds kommun har en historia kring bruk, industri 
och historia vilket ska tas tillvara på för att förädla vår 
identitet. Kommunen har engagerande aktörer som 
brinner för sin historia vilka ska uppmärksammas. In-
satser ska göras för att hjälpa dessa aktörer att utveck-
las vilket görs med fördel i samverkan med andra aktö-
rer inom intresseområdet. En tydligare samverkan 
mellan kommunens olika förvaltningar skulle underlätta 
för utvecklingen. Läs mer om utvecklingen i kapitel 
”Kulturella och historiska upplevelser” under avsnittet 
”Gränslöst samarbete”.

EVENEMANG 

Det krävs en organisation för att hålla ihop föreningar, 
besöksnäringen och den kommunala sektorn. Analysen 
för Gislaveds kommun rekommenderar att det behövs 
skapas en evenemangsstrategi och tillsättas en tvär-
sektoriell evenemangsgrupp för det praktiska utföran-
det. Långsiktigt arbete krävs för att skapa eller locka 
profilevenemang som stärker destinationens varumärke 
och fyller delar på året/månaden/veckan som har dålig 
beläggning. Koordination så att krockar mellan evene-
mang undviks måste också finnas.1 Att skapa en eve-
nemangsstrategi känns i dagsläget inte aktuellt då 
kommunen redan har många strategier. De befintliga 
strategierna behöver till och börja med att få en sam-
verkan mellan sig innan nya skapas. Däremot finns det 
många fördelar med att skapa en tvärsektoriell evene-
mangsgrupp som upprättar en plan för att underlätta 
för evenemangsaktörer.

1Arvidsson Lars, Gislaved turistisk analys, TURSKAP, Jönköping, 2012, sid 12-13 
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Fler arbetstillfällen 
Framtidens arbetstillfällen finns inom besöksnäringen. 
På Gislaveds gymnasium finns ett hotell- och tu-
rismprogram. Här ska täta samarbeten skapas mellan 
näringen och skolan för projekt och praktik som kan 
leda till sommarjobb eller att de senare själva väljer att 
starta eget företag. Inom UF-företagen är många inrik-
tade på produktion och få inom service och besöksnä-
ringen. Gislaveds kommun skall arbeta för ökad sam-
verkan mellan turismutbildningsaktörer och aktörer i 
branschen. Man skall även stimulera att UF-företag 
inom turism och vara öppen för nya utbildningsmöjlig-
heter. 

Ökad samverkan och kommunikation inom  
kommunen 
Besöksnäringen är en tvärsektoriell näring som skapar 
underlag för aktörer att få tillgång till en större marknad. 
Många av de aktiviteter som nyttjas av turisten är såda-
na aktiviteter som även nyttjas av kommuninvånaren. 
Dessa aktiviteter sköts och hanteras i många fall av 
kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Ett utvecklat 
samarbete mellan kultur- och fritidförvaltningen och tu-
rismstrategen skulle underlätta för alla parter exempel-
vis genom att använda en gemensam kommunikations-
kanal för att sprida information och pusha för aktiviter. 
Målsättningen är att ena föreningar oavsett karaktär 
under samma informationskanal för spridning av aktivi-
teter och evenemang. Detta arbete kan med fördel inte-
greras med evenemangsarbetet läs mer under kapitel 
”Evenemang” under huvudrubriken ”Utveckling av turis-
tiskt utbud inom kommunen”

VERKTYG FÖR UTVECKLING

Ökat utbud av produkter 
I mångt och mycket handlar utvecklingen av besöksnä-
ringen att få fler företag att använda och paketera de 
natur- och kulturresurser som finns. Börja samverka 
och samarbeta med andra för att bygga paket och ska-
pa evenemang och aktiviteter som kan säljas året om. 

Besöksnäringen behöver fortsätta stimuleras vilket ska 
göras med turismpris och stipendium som ska delas ut 
årligen. Detta pris i sin tur gör att våra besöksnäringsfö-
retag blir nominerade till regionsnivå och har möjlighet 
att vinna pris på nationell nivå.

Förutom att stimulera skapandet av attraktioner, företag 
och produkter behöver företagen stöd och hjälp med 
att synas och bli säljbara. Många av kommunens be-
söksnäringsföretags hemsidor har utvecklingspotential. 
Hemsidorna kan bli mer säljande med paketlösningar 
och erbjudanden som kan bokas direkt via nätet. Hem-
sidorna behöver även bli tillgängliga på fler språk. 

Gislaveds kommun ska verka stöttande i utvecklingen 
av hemsidor. Detta ska främst göras med hjälp av visit-
gislaved.se. Där kan företagen få hjälp med att föra ut 
sina färdiga produkter. På så sätt kommer de att synas 
både lokalt, regionalt och på nationellt. Gislaveds kom-
mun ska arbeta för att åstadkomma fler produkter ge-
nom att arbeta för att få fler av kommunens företag 
bokningsbara. Man ska ta ett aktivt ansvar att sam-
manlänka våra företag med andra företag inom regio-
nen samt paketera dem på hemsidan. 



Många av våra företag ligger på gränsen till våra gran-
nar och en turist tänker sällan på när hen passerar 
gränsen. Gislaved har flera olika samarbeten och dessa 
ska vårdas, vara långsiktiga och arbetas aktivt med. En 
tydlig struktur ska finnas och Gislaveds kommun ska 
vara medveten och ha en tydlig bild av vad samarbetar-
na innebär, deras syften och vilken vår roll är.

EXPORTMOGEN DESTINATION

Vid utvecklingen av exportmogen destination är samar-
betsparters som Smålandsturism AB viktig att involvera 
för att kunna ta få en direkt koppling på nationell och 
internationell nivå.  Det är även viktigt att involvera 
grannkommuner i utvecklingsarbetet för att kunna få 
maximal spridningseffekt. Detta gäller främst i Isa-
bergsområdet då kommungränserna ligger nära till 
Gnosjö och Tranemo.

NATUR- OCH UTOMHUSUPPLEVELSER

Smålands sjörike 
Gislaveds kommun har en stor vinning med Smålands 
sjörike och orden Småland och Sjörike är attraktiva i 

marknadsföring. Genom gemensam marknadsföring 
får vi maximal utväxling på investerade pengar. Vi ska 
fortsätta satsa gemensamma pengar i Smålands sjöri-
ke. Det skapar inte bara en destination som för oss till-
sammans utan ger flera andra effekter såsom LIS om-
råden, Sydvatten och gynnar näringsliv i stort runt sjön 
Bolmen och ytterområdena. Medel ska avsättas konti-
nuerligt för att kunna arbeta vidare med utvecklingen. 
Stora vinster finns genom samordning av marknadsfö-
ring gällande annonser och arbetet med att utveckla 
produkter tillsammans med företagen för att säljas på 
bredare front i Smålands sjörike, via sjoriket.se.

Fegenområdet - Svenljunga, Falkenberg 
Området kring Fegen möjliggör en utveckling av verk-
samheter runt sjön. På Gislaveds kommuns sida är det 
väldigt få verksamheter i anslutning till Fegenområdet. 
Detta kan Gislaveds kommun tillsammans med Sven-
ljunga och Falkenberg utveckla. Fler företag bidrar till 
fler besök och fler affärer. Att använda Fegen inspira-
tion area som bas för marknadsföring av området är 
något som är väldigt positivt. Fegens samhälle ligger 
strategiskt utmed väg 153 mot Ullared, Sveriges största 
besöksnäringsföretag som besöks av 4,6 miljoner om 
året.2 

2Gekås, Rekordsiffror, 2012, hämtad 2013-05-03 från http://gekas.se/foretaget/rekordsiffror
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GRÄNSLÖST SAMARbETE

– En turist vet sällan vilken sida kommungränsen hen är vilket kräver utveckling av aktiviteter, produkter och evenemang i 
samarbete med andra kommuner och aktörer.



KULTURELLA OCH HISTORISKA  
UPPLEVELSER

Tidigare projekt och förstudier har gjorts med GGVV/ 
Smålandsriket – Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Vär-
namo i KULTIS och Hylte med Industrihistoria Nissada-
len. Dessa projekt ska vidareutvecklas och paketering-
en behöver förbättras för att säljbara attraktioner ska 
skapas. Arbetet som ska göras inom de kulturella- och 
historiska upplevelserna liknar mycket det arbete som 
ska göras inom natur- och utomhusupplevelser. Resur-
serna behöver ibland anpassas för att kunna kommer-
sialiseras och aktörer få stöd och hjälp i paketering.  

I utvecklingen av nya projekt utifrån förstudier och tidi-
gare projekt ska möjligheten att sammanlänka de tidi-
gare projekten till ett gemensamt utredas. Gislaveds 
kommun bör försöka arbeta med färre, större projekt 
och istället samla resurserna för att ge möjlighet att 
skapa kvalitativa produkter som är redo att användas 
för besöksnäringen. 

EVENEMANG

Gislaveds kommun ska ställa sig positiv till att arrange-
ra evenemang med andra. Evenemang ska främst ar-
rangeras i befintliga samarbeten. Ett exempel på ett så-
dant evenemang är Smålands sjörike dag. Gislaveds 
kommun ska även dra nytta av sitt samarbete med 
Smålandsturism AB för att nyttja de kanaler de har för 
marknadsföring vid större evenemang. 
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VERKTYG FÖR UTVECKLING

Samma verktyg som presenterades i ”Verktyg för ut-
veckling” under ”Utveckling av turistiskt utbud inom 
kommunen” ska med fördel användas i de olika samar-
betsformerna som finns. Genom ett ökat samarbete 
mellan aktörer som är kopplade till ett geografiskt om-
råde så som till exempel Bolmen eller Fegen kommer 
hjälpa till att stärka varumärkena och ge områdena en 
starkare dragningskraft. Samarbetarna i sig mellan 
kommunerna är viktiga verktyg för utveckling då sam-
arbeten öppnar upp för ökade resurser samt fungerar 
som utvecklingsgenerator. Riskerna för att dubbelarbe-
te görs och effektivisering av resurser är också en posi-
tiv effekt av samarbete. Projekt ska med fördel bedrivas 
i samarbetsform. 



Ökat resande ställer krav på service och tillgänglighet 
för att vi ska kunna ta emot turister på bästa sätt och 
ge dem en positiv upplevelse av Gislaveds kommun. 
God service och tillgänglighet innebär bland annat; tu-
ristbyrå med goda öppettider, välutvecklad besöks-
hemsida på flera språk, förbättrad skyltning till besöks-
mål och välkomnade skyltning längs större vägar. Detta 
är en förutsättning för att besökaren lätt ska kunna hitta 
till information och platser. En god service och tillgäng-
lighet gynnar även vår kommuninvånare.

SERVICE OCH INFORMATION 

Helårsöppen turistbyrå 
Gislaveds kommun är en av få kommuner i Småland 
som endast har en säsongsöppen turistbyrå i central-
orten. Gislaveds kommun är inte endast en turistort på 
sommaren utan har även stora turistströmmar under 
vintern, tack vare Isaberg. Vill kommunen lyfta turismen 
ska servicen i turistbyrån öka och bli helårsöppen. Tu-
ristbyrån kommer fungera som en central punkt i sam-
hället, som ger service åt besökare och invånare året 
om. Den heltidsanställda turistinformatören kan ha en 
betydande roll gällande uppdatering och hantering av 

hemsidor, sociala medier samt hanteringen av bokings-
bara produkter. Turistinformatör tjänsten ska fungera 
som en kompletterande resurs för andra enheter under 
lågsäsong exempelvis, lokalbokning för fritidsaktiviteter, 
del av ett framtida kontaktcenter, behjälplig vid mäss-
deltagande, extra resurs i projekt samt guide för kom-
munen. 

Informationscenter Smålandia 
Smålandia expanderar och har en strategisk placering 
vid väg 26/27. Detta innebär en möjlighet. Smålandia är 
en lämplig rastplats för både bussar och privatperso-
ner. Här ska information finnas tillgänglig för resenärer. 
Föreslagsvis ska ett center med offentliga toaletter och 
en digital informationstavla finnas, informationen ska 
komplementeras med tryckt material.

Övriga strategiska informationsplatser 
Gislaveds kommun ska ställa sig positiv till att skapa 
mindre informationsplatser på strategiska platser i kom-
munen. Exempel på en sådan plats är glasskiosken vid 
Sunnaryd där Gislaveds kommun med andra aktörer 
har hjälpt till med fastigheten. Detta i sin tur har skapat 
sommarjobb för unga och fungerar även som en min-
dre informationsplats. 
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TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE

– En aktiv och öppen kommun som tar ansvar för invånare och besökare året om. Utveckling av mottagningsorganisation 
och service före, under och efter besökarens resa.



Hemsidor och sociala medier 
Gislaveds kommun har idag en besökshemsida som är 
kopplad till visitsmaland.se som i sin tur är kopplad till 
visitsweden.se. Visit-gislaved.se ska vara ett gott före-
döme och finnas tillgänglig på tre språk; svenska, eng-
elska och tyska. Gislaveds kommun ska arbeta för att 
visit-gislaved.se blir det självklara valet för att hitta infor-
mation om vad som händer, boende, restauranger och 
tips på aktiviteter. På visit-gislaved.se finns även möjlig-
heten att sälja produkter vilket ska utvecklas.

Gislaveds kommun ska ta ett större ansvar med att sy-
nas i informationskanaler som hör till våra samarbeten. 
Detta gäller APP:en i Fegen, visitfegen.se, sjoriket.se 
samt tillhörande sociala medier. Syns vi inte så finns vi 
inte. För att få utdelning för de resurser vi går in med 
ska dessa kanaler arbetas aktivt och regelbundet med. 
Överlag ska Gislaveds kommun ta ett större ansvar för 
att vara mer aktiv och synlig på hemsidor och sociala 
medier. Kanaler som dessa är ett måste för att finnas, 
förbli konkurrenskraftig och vinna marknadsandelar. Tid 
ska avsättas för detta arbete. 

SKYLTNING

Gislaveds kommun behöver förbättra sin skyltning på 
flera plan. Dels behövs en översyn och förbättring av 
skyltning till besöksmålen runt om i kommunen samt 
att digitala skyltar vid strategiska platser vid stora vägar 
skulle ge många fördelar. Inom strategins tidsramar ska 
Gislaveds kommun titta på möjligheten att på olika sätt 
stärka sitt varumärke med hjälp av utveckling av fysiska 
platser. Förslagsvis skulle en Gateway (Smålandsport) i 
Skeppshult ha ett otroligt strategiskt läge för mark-
nadsföring till äntrande besökare i Småland och Gisla-
veds kommun.
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LEVANDE CENTRUM

Gislaved är huvudorten i Gislaveds kommun och är den 
som besökarna oftast kommer in till under sin vistelse. 
De söker någonstans att gå ut och ta sig en matbit, 
shoppa, kunna strosa omkring och möta kulturen. Be-
sökare i Gislaveds kommun är också potentiella nya in-
vånare i kommunen och vill bli bemötta med värme, liv 
och rörelse. Gislaveds kommun ska arbeta för en le-
vande centralort som är öppen året runt som en viktig 
del av besöksnäringen. Detta kan göras genom att sti-
mulera till fler restauranger och försöka bredda utbudet 
av boende. Rekommendationen från analysen av kom-
munen visar att ”kommunen kan ta en aktiv roll för att 
få till ett nytt vandrarhem och en ny eller utvecklad 
camping”. Frågan gällande camping och vandrarhem 
initieras kanske bäst genom att utredning görs och att 
möjligheterna sedan presenteras för potentiella entre-
prenörer.3



TILLGÄNGLIGHET FÖR FUNKTIONSNED-
SATTA

Gislaveds kommun ska arbeta med utvecklingen av be-
söksnäringen med ett tillgänglighetsperspektiv. Detta 
innebär att tillgänglighetsaspekten alltid ska finnas i 
åtanke och ska prioriteras så långt det är möjligt. Gisla-
veds kommun ska även ställa sig positiv till utveckling 
av tillgänglighetsanpassade attraktioner. Vid nyproduk-
tion och restaurering av attraktioner och besöksattrak-
tiva platser ska tillgänglighetsaspekten särskilt priorite-
ras.

KOLLEKTIVT FÄRDSÄTT

Våra gäster anländer till största delen med bil. Detta 
gäller både på vintern och på sommaren. På vintern 
ökar antalet besökare i buss via gruppresor till Isaberg. 
Gislaveds kommun bör försöka agera tillsammans med 
övriga kommuner, länstrafiken och besöksnäringen för 
en fortsatt utveckling med ökade möjligheter att ta sig 
till turistiska platser utan att behöva egen bil. 

3Arvidsson Lars, Gislaved turistisk analys, TURSKAP, Jönköping, 2012, sid 15 
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3Arvidsson Lars, Gislaved turistisk analys, TURSKAP, Jönköping, 2012, sid 15 

MARKNADSFÖRING

Idag saknas en övergripande marknadsföringsplan i 
Gislaveds kommun. Eftersom en sådan inte finns är det 
svårt att få en övergripande syn vart pengar satsas och 
vem som ansvar för marknadsföringens olika delar i 
Gislaveds kommun. Samordnad marknadsföring vän-
der sig till flera målgrupper oavsett om det är till besö-
kare, invånare eller potentiella invånare. En sådan mark-
nadsföringsplan är därför viktig. Med fördel borde 
kommunen upprätta en marknadsföringsstrategi som 
ska innefatta kommunens samtliga förvaltningar för att 
klargöra vilka marknadsföringskanaler och pengar som 
investeras i marknadsföring. En gemensam imageprofil 
skulle med fördel utvecklas för få en starkare profilering 
av kommunen. Rekommenderad åtgärd är att ge till 
uppdrag att ta fram en marknadsföringsplan tillsam-
mans för kommunens samtliga förvaltningar.

Gislaveds kommun ska inom besöksnäringen vara res-
triktiv mot nya turistiska platsvarumärken och vidareut-
veckla de befintliga. Kommunen ska också våga fram-
häva profilbärare som Isaberg och Anderstorp Raceway 
för att stötta utvecklingen av exportmogen destination.

Marknadsföringen för besöksnäringen ska vara genom-
tänkt och en plan för framtagning av broschyrer, delta-
gande på mässor samt annonser ska finnas för årsba-
sis.  Marknadsföringen ska vara kopplad till utsedda 

målgrupper på prioriterade marknader både nationellt 
och internationellt. 

Den bästa och mest slagkraftiga marknadsföringen är 
mun till mun. Gislaveds kommuns besöksnäringsföre-
tag ska bli bättre på att rekommendera och sälja varan-
dra. I arbetet med att främja ökat samarbete mellan fö-
retagen ska detta tas med i beaktning. Kommunen ska 
stimulera ökat nätverkande och att besöksnäringsföre-
tagen i högre grad rekommenderar och säljer varandra. 

STATISTIK

För att kunna följa upp strategi med mål och delmål be-
höver Gislaveds kommun kontinuerligt, varje år, köpa in 
turistekonomisk mätning. Vartannat år ska gästunder-
sökningar göras. Detta för att kunna följa turistens rese-
vanor och konsumtionsmönster och få en uppdaterad 
nulägesanalys.

marknaDsföring Och UPPfölJning15

MARKNADSFÖRING OCH UPPFÖLJNING 
– Genomtänkt profilering och ansvarsfull uppföljning, ett kompletterande verktyg för strategins framgång.
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bakgrUnD

Genom nationella och regionala strategier och de un-
dersökningar som gjordes under framtagandet av för-
slag till turismstrategi har följande bakgrunder legat till 
grund för val av målbild och prioriterade utvecklingsom-
råden.

GISLAVED, SMÅLAND, SVERIGE  
OCH VÄRLDEN

2010 kom en ny nationell strategi för svensk besöksnä-
ring. Detta blev startskottet för alla kommuner i Sverige 
att ta nya grepp om besöksnäringen som Sveriges nya 
basnäring. Visionen i den nationella strategin är att Sve-
rige ska dubbla den turistiska omsättningen till 2020. 
Sverige är i sin tur beroende på vad som sker i Europa 
och världen4. Trenden i världen enligt UNWTO är att tu-
rismen fortsätter att öka globalt och kommer att fortsät-
ta öka till 2020. Generellt sett minskar turismens bety-
delse som exportnäring i världen, på grund av att andra 
näringar utvecklas, i Sverige ökar istället betydelsen av 
turism, åtminstone till år 2020. 2012 var första året då 
en miljard personer anlände som turister någonstans 
och spenderade minst en natt i världen. Sedan 1995 
har besöksmängden dubblerats och det kommer inte 
sluta här5.

Framförallt är det tillväxtmarknaderna som kommer stå 
för ökningen framöver. I HUI:s prognos som gjordes 
2010, säger man att privatresemarknaden kommer att 
utvecklas bäst i Sverige, att tillväxttalen de närmsta 3 – 
5 åren kommer att vara måttliga och tillväxtmarknader-

na kommer att öka stort samt bidra positivt till den glo-
bala turismen framöver. Slutligen ska tilläggas att World 
Economic Forum rankar Sverige bland de fem bästa i 
världen på den ranking som beskriver potentialen att 
utveckla turismen.

I Jönköpings län finns det ett gemensamt kommunägt 
bolag Smålands Turism AB (SMTAB), som ägs tillsam-
mans av länets 13 kommuner och Landstinget i Jönkö-

 4Svensk turism, Nationell strategi för svensk besöksnäring, 2010, hämtad 2013-05-01 från www.strategi2020.se
5UNWTO, World tourism barometer, January 2012, hämtad 2013-06-24 från www2.unwto.org

pings län. De driver länets utveckling och ger en god 
insyn i vilka framtidsutmaningar och trender som kan 
plockas hem och arbetas vidare med. Många samar-
betsprojekt med andra kommuner och med andra regi-
oner har skapats och SMTAB bidrar aktivt med hjälp att 
marknadsföra Gislaveds kommuns besöksnäring ut i 
världen. 
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KONSUMTIONSMÖNSTER 

Förmågan att fånga upp och anpassa sig till nya bete-
enden och konsumtionsmönster är lika mycket ett hot 
som en möjlighet enligt HUI. Västerlänningar kommer 
att eftersträva ett lugnare liv med balans. Asiaterna dä-
remot, som utgör den stora utvecklingsmarknaden på 
global nivå, strävar istället för ett snabbare tempo, vilket 
då ska innebära fler men kortare semestrar för den asi-
atiska marknaden. Generellt sett så lägger svenskar 
och världens övriga befolkning mer och mer av sina 
pengar på kultur, fritid och resor. Det är en trend som 
tros fortsätta. Befolkningen åldras men hälsan är bättre 
och lusten att resa fortsätter i högre åldrar. Flexibilitet 
och individuella valmöjligheter kommer att rankas högt 
av kunderna. Urbanisering i världen leder mer och mer 
åt att människor upplever tillrättalagda naturupplevelser 
som exotiska. Turisterna blir generellt mer vana resenä-
rer. Högre krav på äkthet ställs. Man vill ha det ”riktiga” 
från destinationen som besöks. Smålands satsning 
”Det småländska partnerskapet” kommer att leda till en 
gemensam varumärkesplattform och på längre sikt en 
tydlig positionering inom svensk turism. Turister reser 
från längre avstånd och avsätter mer tid. Det har hänt 
mycket runt om i Sverige vad gäller besöksnäringen. 
Nu finns det knappt någon kommun/destination som 
inte tar turismen på allvar. Ofta finns stora resurser och 
starka organisationer med kompetent personal och po-
litiker som står enade och pekar åt samma håll. Varje 
destination har en potential att utvecklas utifrån sina 
egenskaper. När fler tar fasta på utvecklingspotentialen 
inom besöksnäringen hårdnar kampen om turisterna. 

NULÄGE GISLAVEDS KOMMUN 

Det är alltid en svårighet att med tydlighet kunna peka 
ut en riktning för ett framtida arbete som i mångt om 
mycket är beroende av mjuka värden, omvärlden och 
konsumtion. Utan våra besökare är vi ingenting. Det är 
därför viktigt att vi ser besöksnäringen från flera per-
spektiv.

Den kartläggningen som RESURS gjorde för Gislaveds 
kommun sommaren 2012 och vintern 2013 påvisar att 
majoriteten av turisterna som besöker Gislaveds kom-
mun är familjer. Under av vintern är den främsta resean-
ledningen Isaberg för utförsåkning men även andra ut-
omhusaktiviteter attraherar som shopping. Under 
sommaren är shopping, utomhusaktiviteter och avgifts-
belagda attraktioner som muséer och Anderstorp Ra-
ceway populära aktiviteter. Sol och bad samt sightsee-
ing är attraktiva aktiviter hos våra utländska besökare 
under sommaren. Svenskarna har svårare att definiera 
sina aktiviteter och är inte lika aktiva. Svensken stannar 
i regel bara under dagen medan den utländska besö-
karen har fler övernattningar.

Visit-gislaved.se har en stark positiv utveckling. Snittet 
på besöksantalet under april har från 2013 ökat från 62 
personer/dag till 152 personer/dag.  Detta ger en ök-
ning på 145,6 %. Under 2013 besöktes sidan 21 732 
gånger och hittills under 2014 har besöksantalet varit 
13 072.

bakgrUnD



Turismstrategin för utveckling och tillväxt inom besöks-
näringen i Gislaveds kommun med sikte på 2020 är ett 
kommunövergripande dokument och antas av kom-
munfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för genom-
förande av handlingsplan och uppföljning av turismstra-
tegin.

Strategin har olika målgrupper, näringens organisatio-
ner, grannkommuner, destinationer, föreningar, sam-
fund och enskilda företag inom besöksnäringen. Strate-
gin är giltig för samtliga som vill vara med och utveckla 
besöksnäringen i Gislaveds kommun.

På många plan är strategin nämndöverskridande och 
varje nämnd ansvarar för behandling av sina utveck-
lingsfrågor inom besöksnäringen. Gislaveds kommuns 
förvaltningar ska i sina verksamhetsplaner, projekt och 
utvecklingsarbete så långt möjligt hantera utvecklings- 
och tillväxtperspektivet inom besöksnäringen för att 
gagna den kommunövergripande turismstrategin. Tu-
rismstrategen ansvarar för det övergripande arbetet 
med turismstrategin. 

Uppföljning och revidering av strategi med tillhörande 
handlingsplan, mål och delmål ska ske regelbundet, 
vartannat år. År 2020 ska strategin en utvärdering gö-
ras som ska ligga till grund när nya mål för utvecklings-
arbetet inom besöksnäringen tas fram. 
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Varför en infrastrukturstrategi? 

Att skapa en bra infrastruktur handlar om att skapa tillgänglighet. Det ska vara enkelt för 

människor att resa inom, till, från och genom kommunen. En kommun som kan erbjuda bra 

tillgänglighet blir också attraktiv för människor, företag och besökare. 

 

Gislaveds kommun och Gislaveds Näringsliv AB ser en styrka i att framföra en gemensam 

syn på vilka möjligheter och problem som kommunen står inför på infrastrukturområdet. 

Infrastrukturstrategin är ett sätt att tydliggöra de mål som kommunen och näringslivet 

tillsammans ska sträva efter att nå.  

 

 

 

 

Arbetsgruppen har bestått av: 

Niclas Palmgren (M), ordf. kommunstyrelsen, Gislaveds kommun (sammankallande)  

Carina Johansson (C), 1:e vice ordf. kommunstyrelsen, Gislaveds kommun 

Marie Johansson (S), 2:e vice ordf. kommunstyrelsen, Gislaveds kommun 

Jan-Erik Axelsson, Smålandsstenar/Skeppshults industriförening 

Kjell Eberstål, Hestra näringslivsförening 

Alf Johansson, Gislaveds näringslivsförening 

Per Liljeqvist, Anderstorp Näringsliv 

 

Henrik Hellström (sekr.), vik. utredare, Gislaveds kommun 
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INLEDNING 

Gislaveds kommun har tillsammans med Gislaveds Näringsliv AB reviderat den 

antagna infrastrukturstrategin, i och med att handlingsplanen löpte ut 2013. Syftet 

med strategin är att förmedla en samstämmighet i Gislaveds kommuns prioriteringar 

av infrastrukturbehov, både i det korta och långa perspektivet. Genom att se till de 

förändringar och nya behov som skett i samhället har en uppdaterad strategi och 

handlingsplan tagits fram. 
 

En arbetsgrupp tillsattes med fyra deltagare från kommunens näringslivsföreningar och tre 
deltagare utsedda av Gislaveds kommunstyrelse. Kommunens sakkunniga i 

infrastrukturfrågor har fungerat som sekreterare för gruppen. Mötena har letts av Niclas 

Palmgren, ordförande i kommunstyrelsen i Gislaveds kommun. 

Mål med arbetet 

Arbetsgruppen hade som mål att revidera den gemensamma infrastrukturstrategin som även 

fortsättningsvis ska ligga till grund för kommunens framtida arbete i infrastrukturfrågor. I 

strategin ska klargöras vilka insatser som prioriteras i högsta grad och vilka som är av mindre 

betydelse för kommunens utveckling i stort. 

Innehåll i den gemensamma infrastrukturstrategin 

I det direktiv som arbetsgruppen har arbetat efter (Direktiv: Arbetsgrupp för infrastrukturfrågor, 
2009-09-28) anges att infrastrukturstrategin ska innehålla följande delar: 

 

 en kortfattad beskrivning av kommunens och närregionens styrkor, svagheter, hot 

och möjligheter med hänsyn till infrastrukturen,  

 en beskrivning av en gemensam målbild för standarden på infrastruktur i kommunen 

med sikte på 2020, 

 en inventering över brister i infrastrukturen i kommunen och i närområdet som 

påverkar möjligheterna att nå denna målbild samt 

 en värdering av bristerna med hänsyn till målen 

 

Strategin ska utpeka ett antal gemensamma framgångsfaktorer som utgångspunkt för 

kommunens och näringslivets vidare arbete med frågorna. Dessa framgångfaktorer har kallats 

medel. Strategin kompletteras med en handlingsplan som löper på tre år. Den reviderade 

handlingsplanen avser åtgärder för åren 2014-2017. Åtgärderna har bedömts och prioriterats 

utifrån deras kostnad och deras effekt på målen. 

Avgränsningar 

Den infrastruktur som innefattas av arbetet är nationella stamvägar, övriga statliga vägar, 

järnvägar samt gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet. Kommunen har också 

tillgång till (dock blygsam) färjetrafik i sjön Bolmen. Kopplingar mot flygtrafiken som finns i 

andra kommuner och regioner har också diskuterats i arbetet.  
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I direktivet angavs att särskild hänsyn skulle tas till det ökade behovet av gods- och 

persontransporter, kollektivtrafikens centrala betydelse för att skapa attraktiva 

arbetsmarknadsregioner, gång- och cykelvägarnas betydelse för en hållbar samhällsutveckling 

samt turismnäringens ökande betydelse för regionen.  

 

IT-infrastruktur har inte ingått som en uttalad del i strategin. Inriktningen har varit på den 

infrastruktur som stödjer människors fysiska rörlighet i rummet. 

 

Kommunen arbetar redan kontinuerligt med infrastrukturfrågor i flera olika nätverk och 

samarbeten. Åtgärder som redan finns inkluderade i andra uppdrag eller måldokument har 

inte inkluderats i infrastrukturstrategin, även om gruppen anser dem viktiga. 

Hur arbetet har genomförts 

Arbetsgruppen har samlats vid sex tillfällen för att stegvis gå igenom strategin och 

handlingsplanen, omvärldsbevaka aktuella områden och utgå ifrån de samhällsförändringar 

som skett sedan förra perioden. Arbetsprocessen följde en liknande struktur som förra 

perioden, se figur 1, för att nå fram till en gemensam målbild.  
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Vid det första mötet deltog regionens sakkunnige i infrastrukturfrågor och det hölls en 

allmän diskussion kring regionens behov och brister. Vid andra mötet presenterades en 

bakåtblick och nulägesbeskrivning utifrån relevanta faktorer inom infrastrukturområdet. 

Arbetsgruppen gjorde en översyn av SWOT-analysen och vissa förändringar både på kort 

och på lång sikt, men stora delar av analysen behölls oförändrad. På det tredje mötet gick 

gruppen igenom handlingsplanen för att se vilka prioriteringar som genomförts och vad som 

fortsatt är ett behov. Möte fyra hade fokus på landsbygdsvägar samt gång- och cykelvägar. Då 

deltog kommunens gatuingenjör och presentade vilka åtgärder som genomförts. På det femte 

mötet gjordes en fullständig genomgång av strategidokumentet. På sista mötet fastslogs 

handlingsplanen och arbetsgruppen enades kring hela dokumentet utifrån föreslagna 

förändringar. Arbetsgruppen beslutade därmed att, efter föreslagna förändringar är 
genomförda, skicka förslaget till kommunstyrelsen samt näringslivsrådet för beslut. 
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STYRKOR, SVAGHETER, 

MÖJLIGHETER OCH HOT 

Infrastrukturgruppen har uppdaterat SWOT-analysen som ligger till utgångspunkt för arbetet 

med strategin. Analysen utgår från frågan: Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot står 

kommunen inför på kort sikt (ungefär fem år) och på längre sikt (ungefär tio år), utifrån ett 

infrastrukturperspektiv?  

 

SWOT-analysen togs fram vid ett gemensamt möte. Alla förslag, synpunkter och åsikter 

skrevs ned. Ingen värdering har gjorts kring vikten och sannolikheten för de olika 
möjligheterna och hoten. 

Kort sikt (cirka fem år) 

Styrkor Svagheter 

 

 Kommunen har ett bra logistikläge för 

underleverantörer 

 Kommuninvånarna har entreprenörstänk och 

envishet 

 Kommunen har ett mångsidigt näringsliv inom 

tillverkningsindustrin 

 Kommunen har etablerade turistmål  

 Kommunens har relativt nära till flyg- och 

järnvägsförbindelser som Landvetter, Jönköping 

Airport och Köpenhamns flygplats 

 Positiv inställning till företagande i kommunen 

 Satsningar på utbyggd kollektivtrafik med flexibla 

lösningar, som exempelvis närtrafik 

 Låga bostadspriser och bra miljö 

 

 

 

 Kommunen ligger vid sidan av de största 

stråken (E-vägar) 

 Kommunen ligger i en gränsbygd 

(administrativa hinder ex kollektivtrafik) 

 Kommunen har inget naturligt 

kommuncentrum  

 Kommunen har få service- och tjänsteföretag 

 Kommunen har få företag inom 

livsmedelsindustri 

 Kommunen har ingen högskola 

 Invånarna i kommunen har låg utbildningsnivå 

 Kommunens vägar är "osynliga" i GPS-

systemen 

 Dålig vägstandard i kommunen 

 

Möjligheter Hot 

 

 Kommunen har en flerkärnig struktur (många 

orter) och det finns möjlighet att utvidga regionen 

 Kommunen kan utveckla skog-, 

jordbruksbruksnäring och livsmedelsindustri 

 Unga utbildar sig – kommunen kan locka dem 

tillbaka 

 Stödja unga som väljer att bo kvar i kommunen 

 Ökat samarbete med högskolor 

 Satsningar på godstrafik på järnväg 

 Teknikutvecklingen kan göra det möjligt att ge 

anställda mer flexibla arbetsvillkor, vilket ger 

ökade möjligheter att hitta kompetens 

 Ökad pendling till/från andra kommuner 

 

 

 Kommunen har avskräckande långa restider 

jämfört med andra regioner – mentalt 

 Höga drivmedelspriser 

 Om underleverantörerna flyttar ut blir det 

inte lika bra läge för andra branscher 

 Utflyttningen av unga från kommunen 

 Färre unga tar körkort – kommunen är 

bilberoende 

 Försämrat underhåll på vägnätet 

 Nedläggning av Jönköping Airport 

 Svårare att skaffa kapitalförsörjning för 

företag i kommuner utanför tillväxtområden 

 Företagen kan inte få den kompetens de 

behöver 

 Utflyttning av företag 
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Lång sikt (ca tio år) 

Styrkor Svagheter 

 

 Kommunen har en god grundinfrastruktur: två 

järnvägar, en nationell stamväg (riksväg 26) och 

flera viktiga övriga vägar (riksväg 27, väg 604, väg 

153) 

 Kommunens entreprenörskap kan användas för 

att utveckla nya näringar 

 Kommunens fysiska läge (klimathot, vattentillgång, 

natur) 

 

 

 Det är svårt att få investeringar till Nissastigen 

(riksväg 26) i konkurrens med andra nationella 

vägar 

 Det är svårt för kommunen att planera långsiktigt 

på grund av att infrastrukturbesluten oftast tas på 

högre ort 

 Kommunens näringsliv har få egna produkter 

 Lobbyism blir allt viktigare men kommunen har få 

stora företag som kan trycka på 

 

Möjligheter Hot 

 

 Kombiterminaler och kombitrafik kan underlätta 

för företagen 

 Småskaliga flexibla transportlösningar kan 

underlätta för företagen 

 Elektrifiering av banor, som Halmstad–Nässjö 

järnväg 

 GPS kan användas för att styra folks resväg genom 

kommunen 

 Skapa en attraktiv miljö runt de viktiga vägarna 

(exempelvis vägkrogar och rastplatser) 

 Regionala samarbeten 

 Nya drivmedel, snålare fordon 

 Persontrafik med flyg 

 Krav på medfinansiering av infrastruktur från 

kommuner, regioner och näringsliv 

 Jönköpingsregionen blir starkare gentemot andra 

regioner vad gäller infrastrukturlobbying 

 

 Nedläggning av lågtrafikerade banor (Halmstad–

Nässjö järnväg) 

 Införandet av ett enda trafikverk kan göra 

planeringen mindre överblickbar 

 Höjda drivmedelspriser 

 Utflyttning av underleverantörsindustrin 

 Minskning av tillverkningsindustrin 

 Försämrat underhåll på vägnätet 

 Ekonomiska styrmedel som slår mot 

lastbilstrafiken och biltrafiken 

 Krav på medfinansiering av infrastruktur från 

kommuner, regioner och näringsliv 
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BRISTER I INFRASTRUKTUREN 

Här redovisas brister i infrastrukturen i Gislaveds kommun och närområdet som i nuläget är 

av stor vikt för kommunen. Beskrivningen av bristerna är hämtad från den nationella och den 

regionala planen för transportinfrastruktur 2014-2025 samt från arbetsgruppens identifierade 

behov. 

 

Grunden för beskrivningarna hämtas bland annat från Trafikverkets egna beskrivningar i 

underlaget till planerna, stråkstudier gjorda av kommunen i samarbete med andra kommuner 

samt Region Jönköpings läns bedömning i den regionala utvecklingsplanen för länet och i 

remissversionen av den regionala transportplanen. En förteckning av dessa källor återfinns 
sist i kapitlet. 

Brister som faller under den nationella planen 

Åtgärder på de nationella stamvägarna och järnvägen ingår i den nationella planen för 

transportinfrastruktur. Denna tas fram av Trafikverket i samråd med regionerna och länen 

och fastställs av riksdagen. 

Riksväg 26 Halmstad – Jönköping: Skapa ett fungerande stråk 

 Förbifart Smålandsstenar/Skeppshult 

 Mittseparering och omkörningsfält Gislaved – Smålandsstenar 

 Mittseparering och omkörningsfält Gislaved – rv 40 

 

Riksväg 26 med koppling mot E6 och järnvägen Halmstad – Nässjö/Jönköping är av betydelse 

för trafik till västkustens hamnar men även för den internationella godstrafiken och turismen. 

Mellan orterna längs stråket är arbetspendlingen stor men det är idag en varierande standard 

på stråket. Trafikmängden är störst omkring Gislaved och mellan Smålandsstenar och 

Gislaved. De viktigaste åtgärderna är förbifart Smålandsstenar/Skeppshult samt en breddning 

av sträckan mellan Gislaved och Smålandsstenar genom och mittseparering och 2+1-väg. 

Med en förbifart Smålandsstenar/Skeppshult skulle även kopplingen mellan väg 26 och väg 

153 mot Varberg kunna lösas. 

 

I dagsläget passerar riksväg 26 rakt igenom Smålandsstenars samhälle. Under stora delar av 

passagen är den nuvarande hastigheten 30 km/h. Trafiksituationen för de boende är svår och 

vägen skapar en barriär som delar samhället i två. Även miljön för de boende påverkas av 

den tunga trafiken. Förbifarten skulle både öka trafiksäkerheten och attraktiviteten för orten. 

Halmstad – Nässjö järnväg: Upprustning och kapacitetsförbättringar 

 Hastighetshöjning Värnamo – Vaggeryd 

 Fjärrblockering och mötesstationer Jönköping/Nässjö – Värnamo 

 Elektrifiering Halmstad – Nässjö/Jönköping 

 

Halmstad – Nässjö järnväg har länge haft en låg standard som skapar långa restider. En 

förbättring av järnvägsstråket Nässjö/Jönköping – Värnamo – Halmstad med ökad kapacitet, 

kortare restider och på sikt elektrifiering av hela sträckan har stor framtida betydelse. Det 
kan ge möjligheter till avlastning och alternativ transportväg för gods i det nationella 
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järnvägssystemet och möjligheter till hantering av företagens godsströmmar. Förbättringarna 

kan även ge goda möjligheter för ökad dagspendling över regionsgränserna och bidra till en 

differentierad arbetsmarknad. I ett längre tidsperspektiv blir fördelarna särskilt tydliga med 

föreslagna höghastighetsbanor som hanterar fjärresande och övrigt nät som hanterar 

godstransporter och regional persontrafik. 

Kust till kustbanan – Öka kapaciteten 

Kust till kustbanan, som omfattar sträckan Göteborg – Kalmar/Karlskrona, är viktig för den 

öst–västliga person- och godstrafiken. Järnvägen utgör också matarbana till Södra stambanan 

i Alvesta. Vid en framtida utbyggnad av höghastighetsbanor kan banan komma att ansluta 

både mot Götalandsbanan och mot Europabanan. Det är av allra största vikt att dessa 

anslutningar fungerar. Ett ökat antal avgångar kan stärka kommunens attraktivitet genom 

förbättrade möjligheter för studie- och arbetspendling samt tillgänglighet till regionens 

turistdestinationer. 

Brister som faller under den regionala planen 

Åtgärder på de statliga vägar som inte är nationella stamvägar ingår i den regionala 

transportplanen. Denna tas fram av regioner och län i samråd med kommunerna och 

Trafikverket och fastställs av riksdagen. 

Riksväg 27 – Skapa ett fungerande stråk 

 Uppgradering av stråket med mittseparering och omkörningsfält 

 Förbifart Bor 

 Viltstängsel Gislaved – Tranemo och Reftele – Forsheda 
 

Riksväg 27, som sträcker sig mellan hamnstäderna Karlskrona och Göteborg, är ett viktigt 

transportstråk som knyter samman de sydöstra och västra delarna av Sverige. Trafikmängden 

på vägen har ökat de senaste åren som en följd av ökande pendling och ökande 

godstransporter. Standarden på stråket är varierande och skiljer sig mellan regionerna. 

Arbetspendlingen är omfattande mellan Gislaved och Värnamo samt betydande till andra 

omgivande städer som Tranemo och Borås. Av inte minst trafiksäkerhetsskäl är det därför 

viktigt att hela stråket uppgraderas till en standard med mittseparering, omkörningsfält samt 

viltstängsel.  

 
Nytt stråk: Tranås–Nässjö–Skillingaryd– Smålandsstenar–Varberg 

 

Gislaveds kommun har tidigare påtalat vikten av ett nytt stråk från Skillingaryd till Varberg via 

Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar. I samband med remissen av den regionala 

transportplanen 2014-2025 lyfte flera av länets kommuner fram behovet av att långsiktig 

arbeta för att stärka det nordost-sydvästliga stråket (Mjölby)–Tranås–Sunneränga–Nässjö–

Vaggeryd–Skillingaryd–Hillerstorp–Smålandsstenar-Varberg, ibland kallat diagonalen. 

Diagonalen har därmed nämnts i den regionala transportplanen som ett framtida funktionellt 

stråk. Genom att tydliggöra kopplingarna både från E4:an norrifrån och från Tranås skapas 

ett viktigt stråk via Skillingaryd mot Varberg. Gislaveds kommun vill i de framtida 

diskussionerna skapa ett så brett och funktionellt stråk som möjligt. Där Anderstorp, 

Gislaved, Smålandsstenar samt Gnosjö ligger som viktiga delmål utmed stråket och är 

naturliga delar av diagonalen för den regionala utvecklingen. Inom stråket ska flera vägval 

vara möjligt och ses som naturligt utifrån bilistens önskemål. En del i det nya stråket kan vara 

en möjlig förlängning av väg 604 från Anderstorp till riksväg 26 söder om Gislaved.  
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Upprustning och utbyggnad av mindre vägar, inklusive GC-vägar 

Mindre vägar: 

Gislaveds kommun har ett antal mindre vägar där det finns brister i trafiksäkerhet, bärighet 

eller framkomlighet som listas nedan.  

 

 Väg 572 Burseryd – Broaryd: Förbättringsåtgärder 

 Väg 153 Infart till Broaryds tätort: Högt prioriterat för bla. lokalisering av företag 

 Väg 548 Ås – Kållerstad: Behov av förbättringsåtgärder 

 Väg 578 mot Ekefors: Behov av förbättringsåtgärder 

 Väg 651 Stengårdshult – Bondstorp: Behov av förbättringsåtgärder 

 Väg 151 Ådalen: Ny infart till Ådalens industriområde 

 

Gång- och cykelvägar: 

Gislaveds kommun har antagit en strategi för gång- och cykelvägar. Till strategin finns en 

beslutad handlingsplan vilken i första hand är utgångspunkt för kommunens prioriterade 

gång- och cykelvägar.  

 

 Väg 515 i Ås: Ny gång- och cykelväg 

 Väg 153 Smålandsstenars centrum – Fållinge: Ny gång- och cykelväg 

 Väg 598 Reftele tätort till Reftele kyrka: Ny gång- och cykelväg 

 Väg 26 Smålandsstenar – Villstads friidrottsplats: Ny gång och cykelväg 

 Väg 26 Isabergs stugby – Isabergs golfbana: Ny gång- och cykelväg  

 Väg 151 Isabergs stugby - Hestraviken (Gnosjö): Ny gång- och cykelväg 

 Väg 588 Hestra skola - Hestra idrottsplats: Förbättring av gång- och cykelväg 

 Väg 525/575 i Broaryd: Ny gång- och cykelväg 

 Väg 580 från väg 572 till Solbacken: Ny gång- och cykelväg 

 Väg 591 i Öreryd: Ny gång- och cykelväg 
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MÅL OCH MEDEL 

Med utgångspunkt i SWOT-analysen har gruppen tagit fram mål för arbetet med att utveckla 

kommunens infrastruktur mot 2020. Hänsyn har tagits till de befintliga mål för infrastruktur 

och kommunikationer som finns hos regionen (i det regionala utvecklingsprogrammet) och 

kommunen (övergripande mål för kommunen). 

 

Målen i infrastrukturstrategin bör också överensstämma och kunna samverka med andra 

styrdokument tagna i kommunfullmäktige, som kommunens översiktplan, klimat- och 

energistrategin, kollektivtragikstrategin och gång- och cykelplanen. 

Utgångspunkt 

Gislaveds kommun ska ha en välfungerande infrastruktur som gör kommunen attraktiv att 

bo, arbeta, leva och verka i. En väl utbyggd infrastruktur ska vara ett medel för att skapa en 

attraktiv kommun och inte ett mål i sig. Den ska också vara en förutsättning för ett hållbart 

samhälle. Kommunens infrastrukturplanering ska ha utgångspunkt i Trafikverkets 

fyrstegsprincip, där vi i första hand ska förändra beteenden och effektivisera användningen av 

befintlig infrastruktur. Behovet av mindre och större ombyggnadsåtgärder ska ske först om 

behovet inte kan tillgodoses i och med de andra åtgärderna.  

 

Infrastrukturstrategin måste förhålla sig till många typer av resor: långväga och kortväga; 

inom, från och till kommunen; godstransporter, arbetsresor, fritidsresor och skolresor; 

resor med egen bil eller kollektivtrafik; och resor på väg och järnväg. Bilden nedan kan 

illustrera komplexiteten: 
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Syftet med infrastrukturutveckling är att skapa god tillgänglighet för medborgarna – till 

arbete, fritid och service. Tillgänglighet kan skapas på många olika sätt. Att bygga ut, 

effektivisera och ändra utnyttjandet av infrastrukturen är ett av dessa sätt. Genom god 

samhällsplanering samverkar infrastrukturplaneringen med kommunens andra 

utvecklingsinsatser. 

Sex mål för en attraktiv kommun 2020 

Gislaveds kommun ska ha en infrastruktur som:  

 

1) Bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och stödjer ett utvecklat entreprenörskap 

2) Bidrar till att öka andelen högutbildade invånare 

3) Marknadsför kommunens starka sidor, idag och i framtiden 

4) Gör det möjligt att resa både kollektivt och individuellt och gör det lätt att samordna 

transportslagen 

5) Fungerar för de små sammanhangen – de vardagliga och kortare resorna och 

godstransporterna 

6) Fungerar för de stora sammanhangen – de långväga resorna och godstransporterna 

till, från och igenom kommunen 

Åtta medel för att nå målen 

Målen för 2020 är ambitiöst satta och för att kunna uppnå dem behövs en avsevärd 

kraftsamling. Följande grundläggande förutsättningar, prioriteringar och händelser anser 
arbetsgruppen krävs för att kunna närma sig målen. 

Lösningar som fungerar både för egen bil, cykel och kollektivt resande 

Kommunen bör satsa på lösningar som gör det möjligt för invånarna att kombinera egen bil, 

cykel och olika former av kollektivt resande. Många personer i Gislaveds kommun är 

bilberoende, exempelvis för att de bor på landsbygden. Bilen, cykeln och kollektivtrafiken ska 

inte ses som konkurrenter utan som kompletterande system, där kollektivtrafiken blir 

självklar i starka stråk. Kommunen behöver även stödja alternativa drivmedel både för bil- 

och lastbilstrafiken. 

Infrastruktur som tydliggör och marknadsför platsen 

Infrastrukturen kan användas för att tydliggöra och försköna rummet. Genom visuella 

landmärken och utpekade stråk kan den som åker på vägen få en bild av på vilken plats och i 

vilken kommun eller region som han eller hon befinner sig. Markområdena utmed 

huvudvägarna kan också användas för etableringar som resande kan lockas att stanna vid. 

Områden som kan nås med kollektivtrafik bör föredras framför dem som bara kan nås av bil. 

 

Vägar ska ledas runt och bort från platser som har att vinna på att vägen flyttas ut, genom att 

miljön blir säkrare, vackrare och mer tillgänglig. Men på platser där biltrafiken är nödvändig 

är det bättre att satsa på lösningar där olika trafikslag och gående kan samsas. Gislaveds 

kommun är relativt glesbefolkad och bör därför fundera över vilka lösningar som bäst bidrar 

till utvecklingen och gör kommunen attraktivare.  
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Lösningar som inte tar hänsyn till kommun- och länsgränser 

Ibland kan ett infrastrukturproblem för människorna som bor och verkar i Gislaveds 

kommun ha en lösning som ligger i någon annan kommun eller region. Det är viktigt att 

kommunen vågar arbeta för och stödja sådana investeringar, även om de inte kommer 

kommunen till del på ett direkt sätt. I detta sammanhang är det också viktigt att satsa på 

olika former av samarbete och lobbyarbete tillsammans med andra.  

Planering riktad mot platser där människor rör sig och samlas naturligt 

All planering ska vara inriktad på att få samhället att fungera bättre och vara så attraktivt som 

möjligt för invånarna. Ibland kan syftet med planering vara att styra utvecklingen av samhället 

åt ett visst håll. Det går också att tänka på det omvända viset, att försöka hitta de stråk och 

de plaster där människor rör sig och samlas naturligt och planera utifrån detta. På så sätt kan 

man hitta nya uppslag för exempelvis hur kollektivtrafiknätet ska utformas i framtiden eller 

vilka stråk som ska synliggöras. Att se till att service finns på platser som passar människorna 

som bor på orten kan bidra till ett mer hållbart samhälle och människorna ge valmöjligheten 

att använda andra färdmedel än bilen. 

Utvecklad gods- och persontrafik på järnväg 

En anledning till att utveckla nyttjandet av järnvägen är självklart minskade utsläpp av 

växthusgaser. En annan anledning är att bra anslutningsbanor till de starka tågtrafikstråken 

(som södra stambanan eller en eventuell kommande höghastighetsbana) kan göra det mer 

attraktivt för människor att bosätta sig, arbeta eller driva ett företag i kommunen.  

 

För företagen är det viktigt att det går att rekrytera kvalificerad arbetskraft som kan pendla 

in och ut ur kommunen och att kunna ta sig till möten i storstadsregionerna. Det är också 

mycket viktigt att hitta lösningar för att föra över mer gods på järnväg. Dessa lösningar kan 

innefatta omlastningsterminaler i kommunen eller i anslutning till kommunen. Då krävs det 

samtidigt att anslutningsvägarna till terminalen fungerar för godstrafiken. Tåg och väg ska 

alltså inte ses som konkurrerande alternativ, utan som kompletterande trafikslag. 

Bra förbindelser till ett eventuellt kommande höghastighetsbanor för tåg 

I direktiv för åtgärdsplaneringen anger regeringen att en ny stambana för snabbtåg på delen 

Järna–Linköping och Göteborg–Borås är högt prioriterade. De första delsträckorna på den 

så kallade Götalandsbanan bör enligt regeringen påbörjas under planperioden 2014–2025. 

Trafikverket har även ett ministeruppdrag att utreda resterande sträcka Borås–Jönköping–

Linköping. För den så kallade Europakorridoren, sträckan Stockholm – Malmö via Jönköping, 

finns det idag inget uppdrag från regeringen men en första utredning är genomförd. 

Sträckningen via Värnamo set ut som det lämpligaste alternativet men inget beslut finns taget. 

Oavsett var sträckningen kommer gå i framtiden är det viktigt att Gislaveds kommun 

säkerställer att kommuninvånarna får bra anslutningar. Gruppen har valt att inte gå in djupare 

på åtgärder i nuläget i den här frågan även om man anser den vara av strategisk betydelse. 

Fungerande genomfartstrafik söder om Gislaveds tätort 

Förbifart Gislaved på riksväg 27 har invigts och kommunen har redan observerat en 

minskning i trafikmängden genom Gislaved. Det är dock för tidigt i nuläget att fastslå 

förändringarna då det tar en viss tid för trafikflöden att sätta sig. Förbifarten kommer att 

fungera bra för resande som rör sig runt den västliga, norra och nordöstra delen av tätorten. 

För resande som kommer från Gnosjö och ska vidare mot den södra delen av kommunen, 

eller vice versa, kan det dock kännas som något av en omväg via förbifarten. Det finns också 
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ett lokalt behov av att lösa godstransporter som ska in eller ut från den sydöstradelen av 

tätorten. Därför måste kommunen försöka hitta en bra led för genomfartstrafiken som 

kopplar samman den sydöstra delen av tätorten med riksvägarna 26 och 27 och väg 604. 

Lösning av kapacitetsproblemen på riksväg 26 

En grundförutsättning för att resorna inom och genom kommunen ska fungera är att 

områdets största kapacitetsproblem, genomfarten Smålandsstenar/Skeppshult, får en lösning. 

I den fördjupade översiktsplanen över Smålandsstenar/Skeppshult finns beskrivet att 

kommunfullmäktige förordar en östlig dragning av förbifarten utanför Fållinge-Hulegård-

Bränne. Även en ombyggnation av riksväg 26 sträckan Gislaved – Smålandsstenar till 

mittseparerad väg är nödvändig av både kapacitetsskäl, säkerhetsskäl och attraktivitetsskäl.  
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HANDLINGSPLAN 2014-2017 

Infrastrukturstrategin har kompletterats med en handlingsplan. Åtgärderna i handlingsplanen 

utgår från de mål som är satta för 2010-2020 men den reviderade versionen gäller för 

perioden 2014-2017. Tanken är att åtgärderna bör rymmas inom tidsramen för mål och 

budgetarbetet (ca 3 år). Åtgärderna i handlingsplanen ska omprövas varje år i samband med 

mål- och budgetprocessen. 

 

Arbetsgruppen har enats om åtta åtgärder. Utgångspunkten för arbetsgruppens diskussioner 

var att det var viktigt att inte ha alltför många eller övermäktiga åtgärder i planen. 

Handlingsplanen ska helt enkelt vara genomförbar.  
 

Åtgärderna presenteras med följande uppgifter: 

 

 
Beskrivning av åtgärden: 

 

Vad?  Vad innebär åtgärden? I vilket syfte sker den? 

Vem?  Vem har ansvaret för att åtgärdens utförs? Vilka samarbetspartners 

krävs? 

När?  När kan åtgärden sättas igång? Hur lång tid tar det att utföra den? 

 

 

Bedömning av åtgärden: 

 

Effekt:  I vilken grad bidrar åtgärden till att närma sig målen? Redovisas på en 

skala 1-6 där 1 är låg effekt och 6 är hög effekt. 

Kostnad:  Hur stora kostnader finns förknippade med åtgärden? Redovisas på en 

skala från 1-6 där 1 innebär relativt låga kostnader och 6 relativt höga 

kostnader. 

Prioritet:  Hur hög prioritet har åtgärden? I prioriteten vägs effekten, 

tidsaspekten och kostnaden in. Åtgärderna bedöms ha antingen hög, 

medel eller låg prioritet. 

 

 

Uppskattningen av effekten bygger på i vilken grad gruppen upplever att åtgärden kan föra 

kommunen närmare målen. Här finns självklart stora osäkerheter. Kostnadsuppskattningen 

är mycket översiktlig och är i första hand till för att visa på att det kan vara stora skillnader 

på hur kostsamma olika åtgärder är. Vissa åtgärder skulle kunna rymmas inom den ordinarie 

ramen för arbetet med infrastrukturfrågor, medan andra kan kosta flera miljoner att 

genomföra. 

 

I bedömningen av prioritet har gruppen valt att bland de åtta åtgärderna, utan inbördes 

ordning, peka ut tre som anses ha hög prioritet, tre med medelhög prioritet och två med låg 

prioritet. Tanken med att rangordna åtgärderna är att det kan fungera som vägledning i på 

vilket sätt olika åtgärder ska prioriteras i mål och budgetarbetet. 
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Riksväg 26 - Förbifart Smålandsstenar/Skeppshult 
Aktivt verka för att en åtgärdsvalsstudie genomförs på stråket och att det tas med som 

namngiven åtgärd i den kommande nationella transportplanen. Inför den framtida arbetsplanen 

ska kommunen vidhålla en östlig dragning av förbifarten. 

  

Vem? Gislaveds kommun och Gislaved Näringsliv i samarbete med Trafikverket. 

När? 2014-2017. 

Effekt: 6 Kostnad: 6 Prioritet: Hög 

Vem? Gislaveds kommun och Gislaved Näringsliv i samarbete med Trafikverket. 

  
  

  
  

Riksväg 26 - Mittseparering (2+1-väg) Gislaved-Smålandsstenar 
Aktivt verka för att en åtgärdsvalsstudie genomförs på stråket och att det tas med som 

namngiven åtgärd i den kommande nationella transportplanen. 

  

  

När? 2014-2017. 

Kostnad: 5  Effekt: 6 
  
  

  
  Prioritet: Hög 

  
  
  
  

  Ta fram åtgärdspaket för att stödja tågresandet i kommunen 
Ta fram ett förslag till åtgärdspaket för att stödja tågresandet på Kust till kustbanan via Hestra och 

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) via Smålandsstenar och Reftele. Detta kan innefatta exempelvis 

anslutningstrafik till tågen, bättre väntemöjligheter och säkrare pendlingsparkeringar.   

Vem? Gislaveds kommun. 

När? 2014-2016. 

    
    

    
    Effekt: 3 Kostnad: 1 Prioritet: Hög 
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Ta fram prioriterade lokala gods- och persontrafikstråk samt knutpunkter 

mellan olika transportmedel 
Utred och besluta om en plan för vilka gods- och persontrafikstråk samt knutpunkter i kommunen 

som ska prioriteras. Planen ska användas för att kommunicera med Region Jönköpings län, andra 

kommuner och Trafikverket och bör ha en tydlig prioriteringsordning. Syftet är att ge klara 

signaler om kommunens vilja kring transporter och kollektivtrafik. Projektet kan ses som en 

fördjupning av stråkstudien för GGVV. 

  

  

Vem? Gislaveds kommun och Gislaved Näringsliv i samråd med näringslivet, Trafikverket och 

grannkommuner. 

  

När? 2015-2016. 

Effekt: 4 
    
    

    
    Kostnad: 1   Prioritet: Medel 

  
  

  
  

    

  Förbättra landsbygdsvägarna 

Förbättra småvägar på landsbygden genom att belägga, bredda och förbättra bärigheten. Även 

information till vägföreningar om hur förbättringar har genomförts och planeras. 
  

Vem? Gislaveds kommun i samarbete med Trafikverket, vägföreningar och grannkommuner. 

När? 2014-2017. Kontinuerligt arbete genom ett nytt arbetssätt.   

    
    

    
      Kostnad: 1 Effekt: 4 Prioritet: Medel 

  
  

  
  

  

  
Nytt stråk Tranås - Skillingaryd – Smålandsstenar - Varberg 
Marknadsför stråket Tranås – Skillingaryd - Smålandsstenar - Varberg (vägarna 152, 151, 27, 604, 

26 och 153) som ett stråk under ett namn. Därtill tydliggöra kopplingarna både från E4:an 

norrifrån och från Tranås vilket skapar en viktig förbindelse via Skillingaryd mot Varberg. 
  

Vem? Gislaveds kommun i samarbete med övriga kommuner utmed stråket. 

När? 2014-2017. Långsiktigt arbete. 

Effekt: 4 Kostnad: 1 Prioritet: Medel 
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  Utför åtgärdspaket för att stödja tågresandet i kommunen 

Avsätt pengar och utför förslag i åtgärdspaketet för att stödja tågresandet 

Vem? Gislaveds kommun. 

När? 2014-2016. 

    
    

    
    Effekt: 4 Kostnad: 1 Prioritet: Låg 

  
  

  
  

  

  

Omlastningsterminal för gods 
Verka för omlastningsmöjligheter i Smålandsstenar och samtidigt säkerställa att det i regionen finns 

en kombiterminal mellan tåg och lastbil som kan nyttjas av kommunens näringsliv. Om terminalen 

finns i annan kommun, säkerställ tillfartsvägar.  

  

  

Vem? Gislaveds kommun och Gislaveds Näringsliv. 
  

När? 2014-2017. 

    
    

    
    Kostnad: 1 Prioritet: Låg  Effekt: 4 
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FORTSATT ARBETE 

Det är viktigt att infrastrukturstrategin och handlingsplanen införlivas på ett naturligt sätt i 

kommunens ordinarie arbete med att sätta mål och budget. Det finns en fara i att strategier 

som denna, som koncentreras på ett specifikt område, enbart blir en pappersprodukt.  

 

Strategin bör revideras varje år i samband med mål- och budgetprocessen, för att på så sätt 

bli en levande produkt. Förslagsvis tas själva strategin upp under våren i samband med att de 

övergripande målen och ekonomiska ramarna för kommunen behandlas. Handlingsplanen 

revideras sedan på hösten i samband med nämndernas arbete. Uppdateringen av 

handlingsplanen bör innebära att det kontinuerligt löper över tre år, lika länge som 
kommunens budget (med utblick). GNAB behandlar dokumentet i samband med sina 

strategidagar för att på så sätt kunna ge input till kommunstyrelsen om möjliga förändringar. 
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Infrastrukturstrategi 
för Gislaveds kommun 2010-2020, 

revidering 2014 
med handlingsplan 2014-2017 

 
Dnr: 2014:76 

 
För mer information om infrastrukturstrategin, kontakta Henrik Hellström, vik. utredare på kommunstyrelsekontoret, via e-post: 

henrik.hellstrom@gislaved.se eller telefon: 0371-816 39. 
 

Bilderna i dokumentet kommer från Smålandsbilder. 

 

 

mailto:henrik.hellstrom@gislaved.se
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Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020, revidering
2014 med handlingsplan 2014-2017

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tillsatte under 2013 en arbetsgrupp med fyra personer
från näringslivsföreningarna och tre från Gislaveds kommunstyrelse för att
revidera den gällande infrastrukturstrategin och ta fram en ny
handlingsplan.

Förslaget till strategin är skickat till Näringslivsrådet för beslut.

Styrgruppen lämnar underlaget vidare för beredning av kommunstyrelsen
innan beslut och fastställande tas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020,
revidering 2014 med handlingsplan 2014-2017, daterad den 6 maj 2014.
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 184

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till reviderad infrastrukturstrategi med handlingsplan
2014-2017, daterad den 6 maj 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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BredBandsstrateGi för Gislaveds kommun

Utvecklingen inom IT- och e-området drivs från flera 
olika håll och är en konsekvens av hela samhällsut-
vecklingen. På EU-nivå finns initiativ som t. ex. Eu-
ropa 2020 och Digital Agenda för Europa. Dessa styr 
strategier på nationell nivå som En digital agenda för 
Sverige. E-utveckling innebär verksamhetsutveckling 
i offentlig förvaltning utifrån informations- och kom-
munikationsteknik, kombinerad med organisatoriska 
förändringar och ny kompetens. Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, har i sammanhanget pekat på 
vikten av att prioritera utveckling och samordning av e-
förvaltning och att det skapas tekniska förutsättningar 
för säker och effektiv hantering och utbyte av informa-
tion. 

Snabbt bredband är en av grundförutsättningarna för 
att e-samhället ska kunna bli verklighet. Med snabbt 
bredband avses i första hand optofibernät medan 
mobilnäten kommer att utgöra komplement.  
Kommunernas generella ansvar för bredbandsin-
frastruktur finns reglerat i plan- och bygglagen, där 
elektronisk kommunikation förts in som ett allmänt 
intresse. Detta innebär att möjligheterna till elektronisk 
kommunikation ska vägas mot andra intressen för att 
åstadkomma ett för helheten bra resultat. Elektronisk 
kommunikation ingår med andra ord i den grundläg-
gande infrastrukturen för bebyggelse och ska komma 
in i ett tidigt skede i planeringen för att kunna samord-
nas med planering av bebyggelse och övrig infrastruk-
tur. Bredbandsstrategi för Gislaveds kommun är därför 
avsedd att utgöra ett underlag/komplement till kom-
munens översiktsplan.  

Konsultföretaget Deloitte har på uppdrag av SKL 
försökt klargöra möjligheter, nyttor och effekter av en 

samordning av den statliga infrastrukturen. I utredning-
en konstateras att det krävs investeringar på mellan 30 
och 60 miljarder kronor för att nå 90 % procent av de 
svenska hushållen med optofiber. Omsatt till Gislaveds 
kommun motsvarar detta 100 – 200 miljoner kronor. 
Med tanke på att utbyggnaden av fiber i kommunen 
inte är lika omfattande som i landet som helhet kan 
investeringsbehovet för att uppnå motsvarande mål i 
Gislaveds kommun antas hamna något högre, i stor-
leksordningen 250 miljoner kronor.  
 
På samma sätt som regeringen i sin bredbandsstra-
tegi antagit målet att minst 90 procent av alla hushåll 
och företag bör ha tillgång till snabbt bredband (> 100 
Mbit/sek) år 2020 bör motsvarande övergripande mål 
gälla för Gislaveds kommun. Med tanke på att utbygg-
nadsgraden är betydligt lägre än i landet som helhet, 
och det därmed mycket stora investeringsbehovet, 
bedöms målet kräva ett stort engagemang från såväl 
kommunen och invånarna som från bredbandsaktö-
rerna.

I avvaktan på eventuellt riksdagsbeslut om förändring 
i huvudmannaskapet för bredbandsnäten kan kom-
munen stimulera bredbandsutbyggnaden genom att 
komplettera de statliga bidragen med ett kommunalt 
regelverk. Det bör grundas på samma villkor som till-
lämpas vid länsstyrelsens prövning av stöd via lands-
bygdsprogrammet, kanalisationsstöd och prövning av 
medfinansiering från Post och Telestyrelsen (PTS). I 
princip kan stöd enbart utgå till landsbygdboende även 
om stöd också ska kunna utgå till boende i tätorter 
där ”marknaden” inte kan förväntas genomföra någon 
utbyggnad under de närmaste 3 – 5 åren.

Eftersom utbyggnad av bredband inte är en primär 
kommunal angelägenhet bör kommunen inte aktivt 
delta i fiberutbyggnaden. Däremot kan kommunen 
aktivt verka för att inte bara nätoperatörer utan även 
s k fiberföreningar kan fortsätta utbyggnaden av det för 
framtiden nödvändiga fibernätet. 

Arbetet med framtagande av bredbandsstrategin har 
skett i samverkan mellan kommunens styrgrupp för 
översiktsplanering och tjänstemän från kommun-
styrelsekontoret. 

Styrgruppen består av politikerna Niclas Palmgren, 
Carina Johansson, Marie Johansson, Robert Erlands-
son, Lennart Kastberg, Gunnel Augustsson och Åke 
Ljunggren. 

Från kommunstyrelsekontoret har kommundirektör 
Karin Gustafsson, IT-chef Per Sigvardsson och utredare 
Anders Simfors deltagit.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
KOMMUNENS ENGAGEMANG   
• Fokus ska ligga på fiberbaserade nät eftersom denna 

teknik är förutsättningen för såväl fasta som mobila 
nät.

• Kommunen ska verka för att tillgången till fibernät sä-
kerställs vid nyexploatering av bostads- och industri-
områden och vid ut- eller ombyggnad av kommunal 
infrastruktur som t ex el, va-, när- och fjärrvärmean-
läggningar.

• Kommunen ska vara beredd att ta ett större ekono-
miskt ansvar för att säkerställa tillgången till bred-
band där marknadsförutsättningarna är otillräckliga.

• De nät som kommunen på något sätt stödjer eller 
bidrar till ska vara öppna för konkurrerande tjänstele-
verantörer.

• För att kunna ha en hög utbyggnadstakt ska lokala 
initiativ stimuleras och tätorter prioriteras.

• Kommunen ska, med beaktande av gällande lagstift-
ning om upphandling, neutralitet m m, samarbeta 
med nätoperatörer som verkar i kommunen. 

ARBETSSÄTT FÖR GENOM-
FÖRANDE AV MÅLEN   
• Kommunen ska ha en samordnande uppgift mel-

lan aktörer, myndigheter, företag och enskilda, såväl 
lokalt som regionalt, för att påskynda och underlätta 
utbyggnaden och därvid bevaka möjligheter till olika 
stöd och bidrag.

• Kommunen ska samordna verksamheter inom sin 
organisation och sin koncern så att utbyggnad av 
höghastighetsnät underlättas.

• Kommunen ska skapa en aktiv dialog och informera 
medborgare, företag och organisationer om bred-
bandsutbyggnadens inverkan på samhällsutveck-
lingen.

• Kommunen ska uppmuntra permanentboende, 
fritidsboende och verksamhetsutövare att bilda fiber-
föreningar.

• Kommunen ska införa ett kompletterande kommu-
nalt bidrag för anslutning av abonnenter, som ligger 
utanför områden som är intressanta för ”markna-
den”. 

• Kommunen ska pröva borgensåtaganden för lån till 
fiberföreningar under utbyggnadsskedet och i avvak-
tan på utbetalning av beviljade statliga bidrag.

• Kommunen ska samverka med närliggande kommu-
ner och regioner.

MÅL FÖR BREDBANDSUTBYGGNAD I GISLAVEDS KOMMUN   
• Minst 90 % av alla hushåll och arbetsställen ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät 
   (>100 Mbit/sek) senast 2020.
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Bredbandsstrategi för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Utvecklingen inom IT- och e-området drivs från flera olika håll och är en
konsekvens av både teknikutvecklingen och av samhällsutvecklingen. På EU-nivå
finns initiativ som Europa 2020 och Digital Agenda för Europa som delvis styr
strategier på nationell nivå som den svenska En digital agenda för Sverige. Snabbt
bredband är en av grundförutsättningarna för att e-samhället ska kunna bli
verklighet. Regeringens bredbandsstrategi innebär att Sverige ska vara
världsbäst på IT och att nästan alla hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till
snabbt bredband senast år 2020.

Generellt sett har kommunerna inte primärt ansvar för utbyggnaden av
bredband men enligt plan- och bygglagen ansvarar kommunen för att behovet
av infrastruktur i olika former beaktas i översiktsplaneringen. Kommunens
styrgrupp för översiktsplanarbetet har utifrån regeringens målsättning och ett
faktaunderlag tagit fram ett förslag till bredbandsstrategi med mål för 2014 –
2020.

Beslutsunderlag
Underlag för bredbandsstrategi för Gislaveds kommun 2014 - 2020
Förslag till bredbandsstrategi med mål för Gislaveds kommun 2014 – 2020
Kommunstyrelsen den 13 maj 2014

Yrkande
Åke Ljunggren (S) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Bredbandsstrategi med mål för Gislaveds kommun 2014 –
2020, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en handlingsplan för
bredbandsstrategins genomförande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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sammanfattninG

Utvecklingen inom IT- och e-området drivs från flera 
olika håll och är en konsekvens av hela samhälls-
utvecklingen. På EU-nivå finns initiativ som Europa 
2020 och Digital Agenda för Europa som delvis styr 
strategier på nationell nivå som En digital agenda för 
Sverige. Denna är en sammanhållen strategi vars 
syfte bl a är att befintliga resurser ska utnyttjas bättre. 

Agendan samordnar åtgärder inom e-området avse-
ende användbarhet, entreprenörskap, infrastruktur, 
kompetensförsörjning, säkerhet och tillgänglighet 
mm. E-utveckling innebär verksamhetsutveckling i 
offentlig förvaltning utifrån informations- och kom-
munikationsteknik kombinerad med organisatoriska 
förändringar och ny kompetens. Sveriges Kommu-
ner och Landsting har i sammanhanget pekat på 
vikten av att prioritera utveckling och samordning av 
e-förvaltning och att det skapas tekniska förutsätt-
ningar för säker och effektiv hantering och utbyte 
av information. Snabbt bredband är en av grund-
förutsättningarna för att e-samhället ska kunna bli 
verklighet. Med snabbt bredband avses i första hand 
optofibernät medan mobilnäten kommer att utgöra 
komplement.  

Regeringens bredbandsstrategi innebär att Sverige 
ska vara världsbäst på IT och att nästan alla hushåll 
och arbetsställen ska ha tillgång till snabbt bredband 
senast år 2020. Sett till riket som helhet har man 
nått mer än halvvägs genom att utbyggnaden i lan-
dets städer och större tätorter kommit långt.  
I statsbudgeten för 2014 föreslår regeringen att en 
utredning genomförs för att se över möjligheterna 
att effektivisera den statligt ägda IT-infrastrukturen 
genom ökad samordning mellan de statliga verk-
samheter som förvaltar sådan struktur. Sveriges 
Kommuner och Landsting har följt utredningar och 
debatter under åren och konstaterar att mycket 

fokus lagts på förhindrande omständigheter och att 
viktiga nyttigheter inte tydliggjorts i samma utsträck-
ning. Konsultföretaget Deloitte har på uppdrag av SKL 
försökt klargöra möjligheter, nyttor och effekter av en 
samordning av den statliga infrastrukturen. I utredning-
en konstateras att det krävs investeringar på mellan 30 
och 60 miljarder kronor för att nå 90 % procent av de 
svenska hushållen med optofiber. Omsatt till Gislaveds 
kommun motsvarar detta 100 – 200 miljoner kronor. 
Med tanke på att utbyggnaden av snabbt bredband i 
kommunen inte är lika omfattande som i landet som 
helhet kan investeringsbehovet för att uppnå motsva-
rande mål i Gislaveds kommun antas hamna i det övre 
spannet, 200 – 250 miljoner kronor.   

På samma sätt som regeringen i sin bredbandsstrategi 
antagit målet att minst 90 % av alla hushåll och arbets-
ställen bör ha tillgång till snabbt bredband i framtiden 
bör motsvarande övergripande målsättning gälla för 
Gislaveds kommun. Med tanke på att utbyggnadsgra-
den i Gislaved är betydligt lägre än i landet som helhet 
ställs stora krav för att uppfylla en sådan målsättning.

Fig. Utveckling av bredband i ett 
normalsvenskt hushåll 1995 – 2025 
(exponentiell skala). (Källa Bred-
bandsstrategi för Skåne)

I avvaktan på eventuellt riksdagsbeslut om förändring 
i huvudmannaskapet för bredbandsnäten kan kom-
munen stimulera bredbandsutbyggnaden genom att 
komplettera de statliga bidragen med ett kommunalt 
sådant, grundat på samma villkor som tillämpas av 
länsstyrelsen vid prövning av de statliga bidragen. 
Alternativt kan stöd även utgå till boende i de delar av 
tätorternas villaområden, där statligt stöd inte kan på-
räknas och där ”marknaden” inte förväntas genomföra 
någon utbyggnad under de närmaste 3 – 5 åren.

Eftersom utbyggnad av bredband inte är en primär 
kommunal angelägenhet bör kommunen inte aktivt 
delta i fiberutbyggnaden. Däremot kan kommunen ak-
tivt verka för att inte bara nätoperatörer utan även för-
eningar kan fortsätta utbyggnaden av det för framtiden 
nödvändiga fibernätet och stötta dessa genom att ha 
en samordnande uppgift mellan aktörer, myndigheter, 
företag och enskilda för att påskynda och underlätta 
utbyggnaden.
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1. BakGrund

Bro över Västerån

Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för 
landets kommuner. Det handlar om att finna kost-
nadseffektiva lösningar för att hela befolkningen ska 
få tillgång till höghastighetsbredband så att alla kan ta 
del av de möjligheter som öppnar sig i med stöd av 
IT-tjänster. 

Regeringen har i sin ”digitala agenda” satt upp som 
mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
sig av IT-teknikens möjligheter. Man har därför tagit 
fram en bredbandsstrategi som innebär att senast år 
2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s. Delmålet om att 
40 procent ska ha motsvarande tillgång år 2015 
uppnåddes (för riket) redan i oktober 2010. Dessutom 
är målsättningen att invånare och företag ska ha goda 
möjligheter att använda sig av elektroniska samhälls-
tjänster och service via bredband. 

Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) har idag cirka 
hälften av alla hushåll och företag tillgång till bredband 
med en teoretisk överföringshastighet om minst 100 
Mbit/sek samtidigt som det konstateras att i 
ca 70 % av kommunerna är det mindre än 10 % som 
har tillgång till sådant snabbt nät.  
   
Hittills har regeringen tagit beslut om att satsa miljard-
belopp för stöd till bredbandsutbyggnad. Bredbands-
forum, som är regeringens förlängda arm för hantering 
av bredbandsmålen, har beräknat att utbyggnaden 
av fiber i Sverige kommer att kosta mellan 60 och 70 
miljarder kronor. Det återstår alltså mycket arbete innan 
alla har tillgång till bredband och en viktig fråga att 
besvara är hur utbyggnaden ska finansieras och vem 
som ska stå för kostnaderna.

Även Gislaveds kommun tog del av de s k Rosen-
grenpengarna under åren 2003 – 2008. Det statliga 
bidraget för utbyggnad av fibernät mellan och inom 
kommunens orter uppgick till totalt ca 10 Mkr, som 
tillsammans med kommunal finansiering och finansie-
ring från nätägare medförde att investeringar om totalt 
ca 35 Mkr genomfördes under den perioden. Därutö-
ver och därefter har ytterligare investeringar gjorts av 
nätägare som Telia Sonera med dotterbolaget Skanova 
och av kommunens tidigare delägda nätbolag, Biggnet 
(nu Svenska Stadsnät Biggnet AB).   

För att regeringens bredbandsstrategi ska kunna rea-
liseras är kommunernas, länsstyrelserna och regioner-
nas fortsatta engagemang och initiativ i bredbandsfrå-
gorna väsentliga. Ett naturligt första steg är att besluta 
om en bredbandsstrategi, eller en digital agenda, som 
innefattar ett mål för kommunens bredbandsinfrastruk-
tur.
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Bro över Västerån

2.1  INFRASTRUKTURPROGRAM
I början på 2000-talet upprättades ett infrastruktur-
program med syfte att ligga till grund för utbyggnaden 
av den infrastruktur som är nödvändig för bred-
bandskommunikation. Programmet speglade inte bara 
kommunens egen verksamhets behov utan avsågs 
utgöra en helhetsbedömning av behovet inom kom-
munens geografiska gränser. Programmet var också 
en förutsättning för att kunna söka statliga stöd för 
utbyggnaden. De åtgärder som föreslogs i programmet 
genomfördes med hjälp av kommunens då delägda 
bolag, Biggnet AB. Då åtgärderna är genomförda och 
kommunens och övriga delägares andelar i Biggnet är 
sålda anses programmet nu spelat ut sin roll. 

2.2 REGIONAL UTVECKLINGS-
STRATEGI (RUS) 
I den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin 
poängteras betydelsen av att en utvecklad informa-
tions- och kommunikationsteknologi medför nya möj-
ligheter för regionen att skapa en global livsmiljö med 
exempelvis e-tjänster för handel, hälsa och utbildning. 
En bra IT-infrastruktur med bredband i världsklass 
behövs för att gynna tillväxt och utveckling, öka attrak-
tionskraften och stärka den sociala sammanhållningen 
i regionen.

Kommunens bredbandsstrategi bör i görligaste mån 
motsvara de mål som fastställts i det regionala ut-
vecklingsprogrammet för Jönköpings län (”Ett snab-
bare, öppnare och smartare Jönköpings län, Regionalt 
utvecklingsprogram med sikte på 2020”) där det bl a 
framgår att en utbyggnad av IT- och teleinfrastruktu-
ren med tyngdpunkt på bredband är angelägna och 
nödvändiga samhällsuppgifter. I Jönköpings län har 

utbyggnaden av de övergripande bredbandsnät som 
binder samman orter, lokala nät och anslutningar till 
stomnät haft hög prioritet och i princip finns stomnät 
utbyggt över hela länet.

2.3 BREDBANDSSTRATEGI FÖR 
SVERIGE
Av regerings Bredbandsstrategi för Sverige från 2009 
framgår att kommunerna förväntas ta ett större an-
svar för samordning och utbyggnad av bredband än 
tidigare. Utifrån detta har bl a har plan- och bygglagen 
kompletterats. Nu definieras bredband som en tjänst 
av allmänt intresse vilket ger kommuner och regioner 
möjlighet att agera när marknaden sviktar. I bredbands-
strategin förväntar sig regeringen också att kommuner-
na tar ett större ekonomiskt ansvar, exempelvis ansåg 
regeringen att kommunerna borde vara finansiär med 
25 % inom ramen för stödet till bredbandsutbyggnad 
på landsbygden.

Utgångspunkten i regeringens strategi är att elek-
troniska kommunikationstjänster och bredband ska 
tillhandahållas av marknaden och att utvecklingen ska 
vara marknadsdriven. Med andra ord ska staten inte 
styra marknaden eller den tekniska utvecklingen utan 
skapa goda förutsättningar och undanröja hinder för 
utvecklingen genom att se till att det finnas en relevant 
reglering och att marknaden fungerar effektivt.

2.4 PLAN- OCH BYGGLAGEN
De ändringar som införts i PBL innebär en förstärkning 
av det kommunala samordningsansvaret för bred-
bandsutbyggnad genom att kommunerna ges skyldig-
het att beakta behov av utbyggnad av elektroniska 
kommunikationer i både översikts- och detaljplaner.

2. styrande dokument
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ekonomisk vinst redan efter 3,5 år och att de största 
effekterna visar sig för offentlig sektor där bl a kom-
munikationskostnaderna kan sänkas med 30 – 50 % 
med hjälp av fiber. Samma studie visar också att de 
kommuner som investerat i fiber får en ekonomisk 
tillväxt i form av ökad sysselsättning och en positiv 
befolkningsutveckling.     

2.7 UTREDNING OM STATLIGT ÄGD 
IT-INFRASTRUKTUR 
Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2014 
att man kommer att tillsätta en utredning för att se 
över hur statens samlade IT-infrastruktur bättre kan tas 
tillvara för att nå regeringens bredbandsmål. Staten 
förvaltar som ägare av Trafikverket, Svenska Kraftnät, 
Teracom och Vattenfall liksom merparten av TeliaSo-
nera en betydande mängd infrastruktur för bredband, i 
form av optisk fiber och kanalisation. Den statligt ägda 
bredbandsinfrastrukturen finns över hela landet och 
aktörernas nät kompletterar ofta varandra.

Utredningen ska se över hur denna infrastruktur bättre 
kan användas för att förverkliga regeringens bred-
bandsstrategi och möjligheten att skapa en effektivare 
och mer samordnad användning av statens samlade 
bredbandsinfrastruktur. Resultatet av utredningen skul-
le kunna bli en rekommendation om att en aktör ska 
ansvara för den övergripande infrastrukturen. Huruvida 
även fastighetsnära nät räknas till den övergripande 
strukturen framgår inte. 

Det kan även utryckas som att kommunerna har ett 
uppdrag att fortlöpande identifiera underförsörjda 
områden och ”vita fläckar” när det gäller utbyggnad 
av infrastrukturen. För att i viss mån möjliggöra detta 
ges kommunerna även möjlighet att reservera mark för 
telekommunikationsändamål.

Det bör påpekas att skyldigheten för kommunerna att 
beakta behov av utbyggnad av infrastruktur för elek-
tronisk kommunikation inte innebär någon förändring 
av ansvaret för att tillhandahålla bredband. Det ska 
även fortsättningsvis i första hand ske genom markna-
dens försorg men kommunernas samordningsroll på 
planområdet kan bidra till att främja utbyggnader som 
annars inte skulle ha genomförts.

2.5 EU
Möjligheterna att utnyttja de möjligheter som den 
tekniska utvecklingen och utbyggnaden av infra-
strukturen ger är en utmaning som EU uppmärk-
sammat i bl a Lissabonstrategin, EU:s strategi för 
hållbar tillväxt och sysselsättning. 

2.6 SVERIGES KOMMUNER OCH 
LANDSTING (SKL)
SKL:s strategi handlar om samverkansmöjligheter, 
förbättrad kommunikation, digital ärendehantering, 
informationsförsörjning samt offentlighet och öppen-
het. För att kunna uppnå detta krävs en infrastruktur 
som medger att medborgare och företag har tillgång 
till bredband och därmed möjlighet att använda alla 
nätets möjligheter. Enligt SKL finns det undersökningar 
som visar att fiberinvesteringar genererar samhälls-
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I bl a Telia Soneras Fiberrapporten 2013 beskrivs 
nyttan av och möjligheterna med användningen av 
bredbandslösningar i samhället. Det är bara fantasin 
som sätter gränser för vad IT-tekniken kan användas 
till. Efterhand skapas nya affärsidéer och företag och 
nya välfärdstjänster kommer att utvecklas - tjänster 
som förbättrar tillvaron för människor i behov av om-
sorg. Pedagogiken i skolan kan förändras och det blir 
lättare att utbilda sig på distans. Geografiska avstånd 
får allt mindre betydelse, och människor i glesbygd får 
större frihet och små kommuner får bättre möjligheter 
till effektivt arbete och utveckling. Användningen av IT 
möjliggör ett klimatsmart samhälle eftersom resurserna 
kan användas mer effektivt, exempelvis kan antalet 
resor minskas, fastigheter och installationer i verksam-
heter fjärrstyras osv.

Grunden för denna, i mångt och mycket positiva, 
utveckling är en utbyggd IT-infrastruktur, vilket krä-
ver stora investeringar. I många av Gislaveds kom-
muns tätorter har bredbandsutbyggnaden kommit 
långt, framförallt vad avser flerfamiljshus och företag. 
Däremot är det bara i enstaka fall som boende i vil-
laområden eller på landsbygd har tillgång till snabbt 
bredband. Inom villaområden kan man till viss del 
förvänta sig att ”marknaden” efter hand löser utbygg-
naden. Däremot kräver utbyggnad på landsbygden ett 
betydligt större samarbete mellan det offentliga, abon-
nenterna och marknaden för att klara både finansiering 
och genomförande. 

3. Betydelsen av BredBand för kommunen,
dess invånare och verksamheter

Fig. Mobilt bredband är inget alternativ till fiber men ett komplement. 
(Källa Fiber till byn)

 
Fri konkurrens ger företag och hushåll ökad valfrihet, 
samtidigt som det främjar utveckling. Därför är det 
viktigt med öppenhet – att de fibernät som byggs är 
öppna och neutrala och möjliggör för hushåll och före-
tag att fritt välja tjänster eller tjänsteleverantörer. Fiber 
och 4G, fjärde generationens mobilkommunikation 
inklusive mobilt bredband, ska ses som en helhet, inte 
som konkurrerande alternativ. Människor vill ha samma 
tillgång till tjänster med hög kvalitet i hemmet när de är 
på språng som när de är på sin arbetsplats. 

Fiber används också för att säkra kapaciteten till 
4G-nätens basstationer och en utbyggnad av fiber-
näten ökar mobilnätens tillgänglighet. Det är genom 
att förena de olika teknikerna som fler kan ta del av 
digitaliseringens möjligheter. Därför är det nödvändigt 
att investera i både mobil och fast infrastruktur. Med 
tanke på att man tittar på TV, laddar hem filmer och 
spelar nätverksspel via nätet är det optimistiskt att tro 
att till exempel en barnfamilj kan klara sig med enbart 
mobilt bredband eller xDSL (”koppartråd”) i framtiden. 
I en familj med ungdomar är det inte ovanligt att fyra - 
fem apparater är igång samtidigt och slåss om band-
bredden.
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I sin Strategi för eSamhället pekar SKL ut tre över-
gripande mål för den kommunala sektorns utveckling 
av e-förvaltning:
• Göra vardagen enklare för privatpersoner och före-

tag.
• En smartare och öppnare förvaltning ger både inno-

vation och delaktighet. 
• Kvaliteten och effektiviteten i verksamheten kan 

höjas.

Initialt har informationstekniken främst använts i ratio-
naliseringssyfte, för att förbättra intern administration 
och reducera kostnaderna för denna men med större 
möjligheter till snabbare informationsöverföring kom-
mer kontakterna med invånarna att öka mångfalt. Med 
utgångspunkt i målen ser SKL det som nödvändigt att 
samordning och utveckling av e-förvaltning prioriteras 
både av kommuner och förbundet, och att det skapas 
tekniska förutsättningar för säker hantering och utbyte 
av information.
 
Eftersom kommuner och landsting står för cirka 
70 % av medborgar- och företagskontakterna i offent-
lig sektor är utvecklingen av e-samhället något som i 
allra högsta grad berör den kommunala sektorn. Under 
de närmsta åren förväntar sig SKL bl a att 
• antalet öppna datakällor som finns lättillgängliga för 

tjänsteutvecklare fördubblas varje år, 
• samtliga kommuner i landet har påbörjat införandet 

av e-arkiv, 
• de flesta kommuner ingår i regionala kluster för 

gemensam drift av IT-system för löne- och ekonomi-
administration

• merparten av kommunerna använder digitala verktyg 
för att utveckla dialogen med medborgarna.  

Center för eHälsa i samverkan (CeHis), som är en 
gemensamt organ för vårdgivare, kommuner, SKL  m 
fl, har som huvudstrategi att stärka invånarnas möjlig-
heter att medverka i den egna vården och kommuni-
cera med sin vårdgivare på ett enkelt och säkert sätt. 
Under lång tid har den genomsnittliga vårdtiden och 
antalet vårdplatser minskat, vård och omsorg flyttas 
med andra ord in i hemmen. E-hälsootjänster, metoder 
för fjärrövervakning och egenvård ersätter sjukhusvård 
och besök på medicinska kliniker. Utvecklingen av e-
hälsotjänster har en potential att förändra verksamhe-
ten i grunden. För kommunernas del kan man efter-
hand förvänta sig en omstrukturering av hemtjänsten. 
Utvecklingen innebär ett paradigmskifte och kommer 
att kräva omfattande omställningsinvesteringar men 
också bidra till minskade kostnader i framtiden.

Regionförbundet Jönköpings län pekar på behovet 
av utökat IT-stöd och enklare kommunikation mellan 
kommuner och vårdgivare, inte minst med tanke på att 
hemsjukvården kommunaliserats fr.o.m. 2013. 
      
Inom ramen för Regionförbundet finns e-utvecklingsrå-
det, som konkret arbetar i projektform med utveckling 
av kommunernas tjänster och e-förvaltning enligt ovan. 
Inom Regionförbundet och i samarbete med länssty-
relsen och Landstinget i Jönköpings län pågår också 
framtagandet av en regional digital agenda för Jönkö-
pings län, kallad ReDA.
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4.1 OSÄKERHETSMOMENT SOM 
KAN UTGÖRA HINDER
Bredbandsforum har i en rapport från 2011 radat 
upp ett antal osäkerhetsmoment som bedöms utgöra 
hinder för den fortsatta utbyggnaden av bredband. 
Rapporten är baserad på intervjuer med företag och 
tar bl a upp följande:

Oförutsägbara marknadsförutsättningar. Effekten 
av de regulatoriska beslut som fattas av myndigheter 
anses vara för osäker med oförutsägbara resultat i 
rättshanteringen. Det i sin tur innebär en osäkerhet 
kring vilka förutsättningar som gäller och därmed ock-
så riskerna i de investeringar som aktörerna vill göra. 

Gislaveds kommun kan bidra till säkrare förutsättningar 
inom områden kommunen råder över som t ex mark-
upplåtelser och egna bredbandsabonnemang.

Brister i tillgång på frekvensutrymme. Tillgången 
till frekvensspektrum är nödvändig för att aktörerna 
ska kunna producera trådlösa elektroniska tjänster. 
Idag anser flertalet av de privata aktörerna att det finns 
hinder till följd av brister i långsiktighet i spektrumfrågor 
och att frekvensutrymme inte delas ut rättvist och till 
lägsta möjliga kostnad.

Gislaveds kommun kan knappast påverka frågan.  

4. utmaninGar vid utByGGnad av BredBand

Motverkande kommunala ageranden. Kommuner 
kan agera på sätt som begränsar konkurrensen och 
de ekonomiska möjligheterna för privata investeringar 
samt för effektivt utnyttjandet av befintlig infrastruktur. 
Beslut som rör bredbandsområdet fattas på många 
håll i kommunerna och avser frågor som grävtillstånd, 
marktillträde, tillgång till egna nät och köpare av bred-
bandstjänster. 

Gislaveds kommun bedriver ingen konkurrerande 
verksamhet, även om kommunens energibolag anlagt 
kanalisation och fiber i samband med utbyggnaden av 
fjärrvärmenätet. Kommunens förvaltningar samarbetar 
kring frågor om markupplåtelse och grävtillstånd och 
genom att teckna markavtal med kommunen underlät-
tas nätägarnas arbete i samband med nätutbyggnad i 
kommunal mark.   
 
Dåligt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Det 
anses finnas relativt mycket infrastruktur (tomrör, 
kanaler och fibrer) som inte hänger samman fysiskt, 
tekniskt och kommersiellt. Bristen på tillträde till be-
fintlig infrastruktur, främst svartfiber och kanalisation, 
medför att befintlig infrastruktur inte utnyttjas effektivt. 
Den befintliga infrastrukturen länkas inte heller samman 
i den utsträckning som är möjlig på grund av brister i 
marknadsorientering eller medvetet konkurrenshäm-
mande beteende.

Gislaveds kommun äger viss ”parallell” kanalisation i 
och med det nät som kommunens energibolag anlagt 
i samband med utbyggnad av bl a fjärrvärmenätet i 
Gislaveds tätort.
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samtliga slutkunder eller mycket höga kostnader för 
slutkunderna i glesbygd. Även för villahushåll inom 
tätorterna innebär fibernät stora investeringar, inte 
sällan 30 – 40 tkr per hus, jämfört med 5 -  10 tkr per 
lägenhet i flerfamiljshus. 

Gislaveds kommun kan bidra till utbyggnad på platser i 
kommunen där ”marknaden” inte förväntas genomföra 
någon bredbandsutbyggnad inom den närmaste tre-
årsperioden under förutsättning att kommunfullmäktige 
avsätter resurser (ekonomiska och personella).

4.2 AKTIVITETER FÖR UNDERLÄTTA 
BREDBANDSUTBYGGNAD
Bredbandsforum pekar också på ett antal aktiviteter 
för att underlätta utbyggnaden, bl a: 

Kommunal och regional samverkan. Med ge-
mensamma riktlinjer, avtalsvillkor, priser och teknik är 
det betydligt enklare för en aktör att verka inom hela 
regionen. Marknaden utvidgas.

Framtagandet av en regional digital agenda i Jön-
köpings län kan medverka till en bättre samordning. 
Samarbetet med grannkommunerna (nio st.) behöver 
kartläggas och tydliggöras (förbättras). Samarbetet i 
GGVV-regionen återupptas när alla kartlagt sina förhål-
landen. Samråd om strategier och handlingsplaner ska 
alltid göras med grannkommuner och regionen.

Ogynnsamma villkor för utbyggnaden av infra-
struktur. Aktörerna upplever sig ha för svaga rättighe-
ter gentemot dem som har makten att sätta villkor och 
tillåta aktörerna att göra det de behöver göra för att 
etablera infrastrukturen. Vid nyetablering av fiberbase-
rad infrastruktur anses det också vara vanligt förekom-
mande att det fysiska arbetet inte kan utföras på det 
mest kostnadseffektiva sättet.

Gislaveds kommun måste hantera ingrepp i kommu-
nala anläggningar på ett för kommunen ekonomiskt 
korrekt sätt men också vara öppen för alternativa 
lösningar för det fysiska arbetet. 

Svagheter i processen för marktillträde, tillstånd, 
bygglov mm. Processen för att få marktillträde och 
bygglov anses inte möta marknadens behov och 
skapar större problem än vad aktörerna anser rimligt. 
Aktörerna kan dock få marktillträde genom ledningsrätt 
men det anses ta för lång tid utifrån investeringsplaner 
mm. 

Gislaveds kommun råder över ledningsdragningar i 
kommunägd mark, huvudsakligen i tätorter, medan 
merparten näten på landsbygden dras över privat 
mark.

Otillräckligt med stimulerande åtgärder. Mycket 
höga anläggningskostnader i relation till kundunder-
lagen är ett stort problem i glesbygder. Så är fallet 
oavsett om det rör sig om radiobaserade eller fiberba-
serade nät. Om den dyra infrastrukturen ändå etableras 
innebär det en genomsnittligt högre prissättning för 
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Utvecklingsstöd i glesbygd
Stöden till byalag och andra lokala utvecklingsgrupper 
i form av landsbygdsprogrammet, kanalisationsstödet 
(stöd för att lägga tomrör som man sedan kan dra 
fiber i) och bredbandsstödet är bra för att stimulera 
utbyggnaden i glesbygden. 

 
Kommunen kan bidra med råd och stöd för bildandet 
av s k fiberföreningar, underlätta kontakt med myndig-
heter och aktörer. Om markanden inte fungerar kan 
kommunen ge bidrag. Regler för dessa ska i så fall 
formuleras och årliga anslag ges av kommunfullmäk-
tige. Borgensåtagande för lån till fiberföreningar under 
utbyggnadstiden och i avvaktan av statligt bidrag kan 
ges.

Nya och mer kostnadseffektiva 
anläggningstekniker
Det har börjat användas billigare tekniker och sätt 
för att anlägga främst fast infrastruktur såsom micro-
trenching (fräsning istället för schaktning), lokala fiber-
nät i luftledning, telestolpar av komposit samt gemen-
samma initiativ som byalag som gräver tillsammans. 
Dessa tekniker skulle kunna användas i än större 
utsträckning om de blev mer kända, accepterade och 
utprovade samt standardiserade.

Fiber till byn
Projektet har hjälpt boende på landsbygden att genom 
t ex byalagsföreningar bygga sina egna access- och 
områdesnät för att på så sätt få tillgång till bredband 
dit marknaden har svårt att nå ut. Byalagens engage-
mang är bra för marknadens utveckling.

Se ovan under Utvecklingsstöd i glesbygd.

Ledningsrätter
För att säkerställa rätten att anlägga och framför allt be-
hålla ledningar på annans mark måste nyttjanderättsav-
tal tecknas mellan ledningsägare och markägare. Avtal 
mellan ägare kan dock upphöra vid t ex ägarbyten och 
bildande av gemensamhetsanläggning eller faststäl-
lande av ledningsrätt bedöms vara bättre ur ett lång-
siktigt perspektiv. De senare alternativen bedöms dock 
som mer omständliga än nyttjanderättsavtal. Därför har 
det påbörjats ett arbete inom Lantmäteriet kring hur 
ledningsrätter för lokala nät som t ex villaområden och 
områdesnät ska kunna lösas.

Lantmäteriet ska därför göra en genomgång av de 
eventuella juridiska problem kring markåtkomst i sam-
band med förläggning av bredbandsinfrastruktur (i form 
av kanalisation och optisk fiber) i mark och byggande 
av mobilmaster som utgör hinder för bredbandsut-
byggnaden. Tänkbara lösningar ska redovisas med de 
för- och nackdelar som är förenade med olika alternativ. 
Lösningarna ska inte medföra att markägarnas ställning 
i ersättningshänseende eller i övrigt försämras, inte hel-
ler utgifterna ökas för staten eller kommunerna.
 
Aktörerna i Gislaveds kommun har inte använt sig av 
ledningsrätt utan de flesta ledningar är anlagda med 
”vanliga” mark- eller nyttjanderättsavtal och inte sällan 
helt utan skriftliga avtal. För närvarande pågår diskus-
sioner med Svenska Stadsnät Biggnet AB om tecknan-
de av markavtal för bolagets ledningar på kommunal 
planlagd mark.
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5. kartläGGninG av tillGånGen till BredBand 
- nuläGesBeskrivninG

Andel med till-
gång till bred-
band via:

Gislaved Gnosjö Hylte Värnamo  Tranemo F - län  Riket

Trådbunden eller 
trådlös access

100%       100%  100%  100%  100%  100% 99,9%

Trådbunden acces 96,4% 98,5% 93,5% 99,1% 98,2% 97,6% 98,6%

Fibernät     22,4%     13,4%       8,5%     68,8%       2,3%     28,4%     44,0%

Kabel-TV       0%          0%          0%     16,5%         0 %     20,7%     34,8%

xDSL    95,4 %    97,9 %    93,4 %     97,7%     98,2%     96,9%     98,0%

Trådlös access 100%  100%  100%  100%  100%  100% 99,9%

Trådlöst bred-  
band via HSPA

100%  100% 99,9%  100%  100%  100% 99,9%

Trådlöst bred-  
band via CDMA

100%  100%  100%  100%  100%  100% 99,9%

Trådlöst bred-   
band via LTE

   99,8 %     99,9%    99,8%     99,9%     99,9%     99,6%     93,3%

Tillgång till fak-
tisk  hastighet:

>   1 Mbit/s     100%      100%     100%      100%      100%      100% 99,9%

>   3 Mbit/s     100%      100%     100%      100%      100%      100% 99,8%

> 10 Mbit/s 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,8% 98,4%

> 50 Mbit/s    22,4%    13,4%      8,5%    68,9%      2,3% 36,5% 49,8%

Post- och telestyrelsens (PTS) kartlade under 2012 tillgången till fast bredband vid fasta punkter i hela landet. Kart-
läggningen är baserad på information från marknadsaktörerna och inkluderar bredband via mobilnäten i den mån de 
täcker hushåll och arbetsställen, vilket ska inte förväxlas med tillgång till mobil bredbandstäckning i allmänhet (yttäckning). 
För Gislaved och grannkommunerna anger PTS följande värden (2012 års nivå):

Tabell. Värdena avser andelen invånare och arbetsställen som på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa ett interne-
tabonnemang över accesstekniken ifråga. 2012 hade 22,4 % av hushållen och arbetsställena i Gislaved tillgång till höghastig-
hetsnät enligt EU:s definition, d v s > 50 Mbit/sek. Det är en betydligt mindre andel än för länet och riket som helhet. 
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Fig. Post- och telestyrelsens 
täckningskarta från inventering 
2012. Färgen i varje ruta om 
250 x 250 kvm symbolise-
rar i vilken grad hushåll och 
verksamheter har tillgång eller 
möjlighet att ansluta sig till 
höghastighetsnät För detaljerad 
information hänvisas till
www.bredbandskartan .pts.se
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5.1 LOKALA NÄT
Genom Svenska Stadsnät Biggnet AB och Gisla-
veds Energi AB finns kanalisation och fiber utbyggd 
som ett ”stamnät” i en stor del av kommunen. Däre-
mot är penetrationen inte stor. Det är i huvudsak bara 
till tätorternas flerfamiljshus och vissa industrier som 
fiber är framdragen och ansluten. Biggnet är också 
kommunikationsoperatör för flertalet av de abonnenter 
som finns på landsbygden. 

5.1.1 Regionalt stomnät i Gislaveds kommun 
2014 

5.1.2 Gislaved Energi AB’s kanalisation och 
fiberutbyggnad i tätorten Gislaved (2014)

Fig. Gislaveds Energis kanalisation och fiber omfattar huvudsakligen delar 
av tätorten Gislaved och har till syfte att i första hand användas i den egna 
verksamheten men samverkan med andra aktörer är fullt möjlig.

Fig. Bef kanalisation och fiberutbyggnad innebär att möjlig-
heten att ansluta landsbygdsnät och villaområden till regiona-
la nät kan betraktas som stora i större delen av kommunen.  
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5.1.3 Telia - Skanova
I kommunen finns idag Telia/Skanovas fibersträckningar 
söderifrån via Skeppshult och Smålandsstenar, norrut 
mot Gislaved och Hestra. Från Hestra forsätter nätet, 
dels norrut till Öreryd, dels sydväst mot Nissafors. 
Österifrån finns ett stråk från Gnosjö via Anderstorp till 
Gislaved. I söder finns en sträckning från Bredaryd via 
Reftele till Smålandsstenar. Det finns också ett stråk 
från Smålandsstenar till Burseryd och från Reftele till 
Ås. Telia har noder i samtliga tätorter samt i ytterligare 
18 mindre orter.

5.1.4 Byanät
Genom engagemang i byalag och liknande är mindre 
landsbygdsnät etablerade i norra delen av kommunen, 
Stengårdshult – Öreryd, i Sandshult, Våthult och Nen-
nesmo. För närvarande är ytterligare två föreningsut-
byggnader på gång i området från Båraryd mot Hestra 
och i Åtterås mellan Smålandsstenar och Burseryd. 

5.1.5 Gislavedshus AB
Gislavedshus installerade 2008 bredband via fiber till 
alla sina lägenheter (2 574 st). Även om ”stadsnätet” 
(Biggnet), som förbinder orterna i kommunen och de 
olika delarna i orterna inte är fullt utbyggt nås samtliga 
av bostadsbolagets hus. Inom bolagets fastigheter 
finns bredbandsnät via fiber till ”switchar” i varje bygg-
nads källare och därifrån vidare till uttag i varje lägen-
het. Under tiden 2008 till 2013 har Bredband2 AB haft 
exklusiv rätt att sköta trafiken i nätet men fr.o.m. jan 
2014 tillhandahåller Gislavedshus ett öppet nät till sina 
hyresgäster, vilket innebär att var och en kan välja den 
tjänsteleverantör de finner lämpligast utav de leverantö-
rer som opererar i Biggnets stadsnät.

5.2 REGIONALA NÄT, GRANNKOM-
MUNER
I kommunerna runt om Gislaveds kommun pågår i 
varierande omfattning utbyggnad av fibernät. I samtliga 
grannkommuner har ortssammanbindande nät anlagts 
med stöd av statsbidrag och nu pågår arbetet med att 
också bygga ut näten till brukare i villaområden och 
på landsbygd. Flera av kommunerna, t ex Ljungby, 
Värnamo och Vaggeryd, är bokstavligen engagerade i 
utbyggnaden genom sina energibolag. Genom fiber-
föreningar och företag har utbyggnad genomförts på 
eller planerats på landsbygden i gränstrakterna mot 
Gislaveds kommun, bl a i Långaryd (Hylte kommun), 
Krogsered (Falkenbergs kommun), Södra Kind (Sven-
ljunga kommun) och Mossebo (Tranemo kommun). I 
vissa fall berörs även enskilda fastigheter i Gislaveds 
kommun men närheten ger också möjlighet till att öka 
säkerheten i de regionala näten med hjälp av anslut-
ning till byanät i grannkommunerna.  

5.3  NATIONELLA NÄT
De lokala näten är anslutna till det nationella stamnätet 
i noder (kopplingspunkter), som till stor del motsvaras 
av ovan nämnda nät som tillhör Skanova. Dessutom 
finns fiber upphängd längs kraftledningar tillhörande 
Eon och Vattenfall med noder på några orter. Trafikver-
ket har fiber längs med delar av sina banvallar.



6. kvarstående utByGGnadsBehov

Hur stor andel av kommunens hushåll och arbetsstäl-
len som kan ges en möjlighet att i framtiden ansluta 
sig till fiberbaserade höghastighetsnät är svårt att 
uppskatta. Tekniskt är det i princip möjligt att ansluta 
(nästan) alla medan den möjliga anslutningsgraden 
utifrån ekonomiska bedömningar kan variera mellan 50 
- 90 % beroende på vilka möjligheter till ekonomiska 
bidrag som finns eller på vilket sätt anslutningsavgifter 
prissätts. 

För merparten av de ca 10 %, främst boende och 
verkande på landsbygd, som inte kommer att kunna 
anslutas till optofibernät kommer anslutning via kop-
parnätets ADSL-funktioner att finnas kvar under över-
skådlig tid. Möjligheten till mobil höghastighetskommu-
nikation förväntas öka i takt med att 4G-näten byggs 
ut. 4G och dess efterföljare inom mobil kommunikation 
kommer alltså att utgöra ett komplement till fiberbase-
rade funktioner.

Nedanstående beräkningar utgår från översiktliga 
uppgifter om hur stor andel av hushåll och arbetsstäl-
len som idag har möjlighet att ansluta sig till fibernät 
enligt den undersökning som genomförts av PTS. 
Beräkningarna är m a o ungefärliga och avser att visa 
storleksordningar på utbyggnadsbehov och investe-
ringsnivåer.

6.1 ANTAL FIBERANSLUTNA – EJ 
ANSLUTNA
Med hjälp av bl a underlaget från PTS och kommunens 
befolkningsstatistik kan antalet hushåll och arbetsstäl-
len som nu inte har möjlighet att ansluta sig till snabbt 
bredband ungefärligen beräknas.

 Antal 
invånare    
c:a 

Antal 
hushåll
c:a

Antal 
arbetsstäl-
len  c:a

Summa 
antal hushåll 
och 
arbetsställen 

Tätorter 23 300 st    10 100 st      1 200 st    11 300 st

Landsbygd   5 400 st      2 200 st        300  st      2 500 st

Totalt 28 700 st    12 300 st      1 500 st    13 800 st

Antalet invånare i tätorter uppgår till ca 23 300 
personer, vilket motsvarar cirka 10 100 hushåll och 
på landsbygden bor ca 5 400 personer i ca 2 200 
hushåll. I kommunen finns drygt 3 300 arbetsställen 
varav ca 2 000 saknar anställda. Bland de sistnämnda 
antas merparten av kommunens jord- och skogs-
bruksföretag (ca 900 st) ingå liksom andra småföretag 
med verksamhet som bedrivs från hemmet. Dessa 
arbetsställen ingår då också i antal hushåll. Uppskatt-
ningsvis 1 500 st bedöms som aktiva arbetsställen 
varav 1200 st antas finnas i tätorter och 300 st på 
landsbygden. Antalet tänkbara bredbands abonnenter 
kan därmed summeras till ca 13 800 st.

Hushållens möjligheter att i dagsläget an-
sluta/ej ansluta sig till snabbt bredband via 
fiber (utifrån PTS’s kartläggning 2012). 

Antal hus-
håll totalt 
inklusive 
jordbruk

Hushåll med 
möj-lighet till 
snabbt bred-
band idag

Hushåll utan 
möjlighet till 
snabbt bred-
band idag

Tätorter 10 100 st   ~ 3 450 st     ~  6 650 st

Landsbygd   2 200 st   ~    450 st     ~  1 750 st

Totalt 12 300 st   ~ 3 900 st     ~  8 400 st

Med tanke på att hyresgästerna i bl a samtliga Gis-
lavedshus AB’s lägenheter har tillgång till snabbt bred-
band bedöms att merparten av hushållen i tätorter 
som saknar tillgång till fast bredband finnas i en - och 
tvåbostadshus.

Totalt antal invånare, hushåll och arbetsstäl-
len i tätorter och på landsbygd. 
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Möjligheter för kommunens arbetsställen att 
ansluta/ej ansluta sig till snabbt bredband via 
fiber.

*) Fördelningen av antal arbetsställen på tätort respektive landsbygd 

är ungefärlig.

Sammanlagt hushåll och arbetsställen med 
möjlighet att ansluta/ej ansluta sig till snabbt 
bredband via fiber.

Totalt 
antal hus-
håll och 
arbetsstäl-
len  

Hushåll och 
arbetsställen 
med möjlig-
het till snabbt 
bredband idag

Hushåll och ar-
betsställen utan 
möjlighet till snabbt 
bredband idag

Tätorter  11 300 st       ~  3 800 st      ~   7 500 st 
Landsbygd    2 500 st      ~    500 st      ~   2 000 st
Totalt  13 800 st     ~  4 300 st      ~   9 500 st

Regeringens mål om att 90 % av landets 
hushåll och arbetsställen ska ha möjlighet 
att ansluta sig till snabbt bredband via fiber 
omsatt till Gislaveds kommun.

Totalt 
antal 
hushåll 
och  ar-
betsställen

Regeringens mål-
sätt-ning omsatt till 
Gislaveds kommun 

Utanför målsätt-
ningen

Tätorter 11 300 st 90 %      ~ 10 200 st 10 % ~ 1 100 st 

Landsbygd   2 500 st 90 % ~   2 250 st 10 % ~    250 st

Totalt 13 800 st 90 % ~ 12 450 st 10 % ~ 1 350 st

Totalt antal 
arbetsstäl-
len exkl 
jordbruk 

Arbetsställen 
med möjlig-
het till snabbt 
bredband 
idag

Arbetsställen utan 
möjlighet till snabbt 
bredband idag

Tätorter 1 200 st   ~  350 st     ~   850 st 
Landsbygd    300 st   ~    50 st     ~   250 st
Totalt 1 500 st   ~  400 st*    ~ 1 100 st*

Totalt uppgår summan av arbetsställen och hushåll i 
kommunen, d v s tänkbara anslutningspunkter, till cirka 
13 800 st vilket innebär att regeringens mål om att 90 
% ska ha möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband 
motsvarar 10 200 hushåll och cirka 2 250 arbetsstäl-
len, d v s totalt 12 450 anslutningspunkter. Med andra 
ord saknas det i kommunen idag anslutningsmöjlighe-
ter vid drygt 8 000 hushåll och arbetsställen 
(12 450 – 4 300 = 8 150) för att regeringens 
bredbandsmål ska kunna nås. 

Eftersom det är betydligt enklare och mer kostnadsef-
fektivt att bygga ut fiber nät i tätorter och inom samlad 
be byggelse än på landsbygd finns det an ledning att 
anta att man inom överskådlig tid, kanske 10 år, kom-
mer att kunna nå en täck ningsgrad på närmare 100 % 
i kommunens tätorter. För att upp nå regeringens mål 
om 90 % täckning totalt skulle det i så fall räcka med 
att hälften av landsbygdens hushåll och arbetsställen 
får möjlighet att ansluta sig till fast bredband, vilket 
dock knappast kan be dö mas överensstämma med an-
demeningen i regeringens målsättning.
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Det finns befogad anledning att befara att det sk ”kop-
parnätet” för dagens telefoni och ”långsamt” bredband 
via t ex ADSL kommer att tas ur drift efterhand som 
fibernäten byggs ut. Det finns därför ytterligare en 
anledning att tro att målet för bredbandsutbyggnad 
måste vara ca 90 % också på landsbygden även om 
det nationella målet inte kräver detta. Ett tänkbart och, 
förmodligen önskvärt, scenario är att år 2025 kom mer 
närmare 100 % av hushåll och arbetsställen i tätor-
terna och cirka 90 % på landsbygden att ha möjlighet 
till uppkoppling via fiber medan resterande 10 % på 
landsbygden erbjuds möjlighet till trådlöst bredband via 
mobilnäten 4G och dess efterföljare, där också en ev 
tillgång till nuvarande TV-frekvenser inom 700 Mhz-
bandet kan komma att få betydelse.  

6.3 UTGIFTSNIVÅER
I de landsbygdsprojekt som hittills genomförts i länet 
och finansierats med hjälp av Jordbruksverkets bidrag 
via landsbygdsprogrammet (där hälften av medlen varit 
”EU-pengar”), med länsstyrelsens kanalisationsstöd 
och med de stöd som kunnat fås från PTS uppgår ofta 
den egna insatsen till i storleksordningen 15 - 20 tkr 
per anslutningspunkt (hushåll eller ar betsställe). 
 
Länsstyrelsen administrerar samtliga nämnda stödfor-
mer och i princip är det möjligt att be vilja bidrag även 
till utbyggnad av fibernät i mindre tätorter (< 3 000 
invånare). Men då läns styrelsen bedömer att det att 
sådana utbyggnader går att genomföra till en utgift för 
den en skilda abonnenten som är läg re än den egna 
insats som krävs på landsbygden kommer det i Jönkö-
pings län knappast att bli aktuellt med stöd till utbygg-
nad i kommunens små tätorter.   

I de genomförda landsbygdsprojekten i länet uppgår 
den totala utgiften till cirka 50 - 60 tkr per an slut nings-
punkt och i genomsnitt har det grävts ner drygt 400 
m ledning per punkt. Utslaget på ledningssträcka 
uppgår utgiften för färdigt nät till storleksordningen 
150 kr/m. 

Beloppen avser kostnader exkl. moms. De företag 
eller föreningar som svarat för utbyggnaden får (oftast) 
göra av drag för mervärdesskatt men är också skyl-
diga att debitera moms på både anslutnings- och 
brukningsavgifter. På den del av utbyggnaden som en 
förening finansierar med insatskapital från medlem-
marna debiteras dock ingen moms.  
 
För utbyggnad av fibernät i tätorter och i villaområden 
finns inte samma statistik att falla till baka på men en 
uppskattning ger vid handen att en genomsnittlig 
utgift för utbyggnad av fiber nät i tätorter kan uppgå 
till ca 10 - 25 tkr (exkl. moms) per anslutningspunkt. 
”Smärtgränsen” för hur hög anslutningsavgift abon-
nenterna är villiga att betala bedöms uppgå till 
10 – 15 tkr i tätorter och 15 – 20 tkr på landsbygden. 
Vid högre avgifter kan anslutningsgraden påverkas i 
så hög omfattning att projekten inte blir ekonomiskt 
genomförbara.    
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6.4 INVESTERINGSBEHOV
Investeringsbehovet i Gislaveds kommun för att möjlig-
göra anslutning av kvarvarande hushåll och arbets-
ställen till snabbt bredband kan utifrån ovanstående 
antaganden beräknas till ungefär följande belopp.

Totalt antal 
hushåll + 
arbetsställen

Ubyggnads-
täthet

Antal 
anslutnings-
punkter

Befintliga 
anslutningar

Kvar att ansluta för 
att nå 90 -100 % 
(avrundat)

Utgift per 
anslutnings-
punkt

Summa 
investerings-
behov

Tätorter   11 300 st     100 %    11 300    ~ 3 800        ~ 7 500 st     10-20 tkr   ~ 150 Mkr

Landsbygd     2 500 st       90 %      2 250    ~    500        ~ 1 750 st     50–60 tkr   ~ 100 Mkr

Totalt   13 800 st       98 %*    13 550    ~ 4 300        ~ 9 250 st     20-30 tkr   ~ 250Mkr**

*) Jfr regeringens målsättning om 90 %.

**) Utgifter för att förse avlägset belägna hushåll och arbetsställen, 
som inte kommer att kunna nås med fiber, med t ex mobilt bredband 
är inte medräknade.

Utgifterna för att bygga ut fibernät till ännu inte anslut-
na hushåll och arbetsställen i Gislaveds kommun 
är alltså betydande. Summorna är resultat av 
antaganden om genomsnittliga utgifter för respektive 
bebyggelsestruktur men säkra uppgifter om dessa 
nyckeltal saknas. Med användning av lägre eller högre 
nyckeltal, vilket det också finns exempel på i landet, 
kan beräkningen av utgifterna för utbyggnad av fiber-
nät i Gislaveds kommun ge ett resultatet varierande 
mellan 200 och 300 Mkr totalt.

I tätorterna kommer givetvis inte 100 % av hushållen att få 
eller vilja ha fiberanslutning inom den kommande 10-års-
perioden men ingår ändå i kostnadssammanställningen då 
utbyggnad i princip kommer att ske intill eller i närheten av 
de flesta fastigheter i tätorterna.
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6.5 FINANSIERING
Eftersom alla tänkbara abonnenter inte kommer att vilja 
eller ha möjlighet att skaffa snabbt bredband även om 
fiber finns framdraget till tomtgräns måste utbyggna-
den finansieras av de fastighetsägare som ansluts. I 
nedanstående tabell har antalet betalande abonnenter 
beräknats utifrån en uppskattning av förväntad anslut-
ningsgrad om 85 – 90 %.   

Tänkbart antal anslutna och betalande abon-
nenter i tätorter respektive landsbygd

Kvar att an-
sluta (hushåll 
och arbets-
ställen)

Förväntad 
anslut-
ningsgrad

Antal betalan-
de abonnenter

* Teoretisk 
slutlig  
täcknings-
grad

Tätorter  ~   7 500 st     90 %       ~  6 750 st           93 %

Lands-
bygd

 ~   1 750 st     85 %       ~  1 450 st           78 %

Totalt  ~ 9 250 st     89 %       ~  8 200 st           90 %*

*) Med täckningsgrad avses förväntad anslutningsgrad efter ut-
byggnad. Den ska inte förväxlas med målsättningen om att 90 % av 
hushåll och arbetsställen ska ha möjlighet att ansluta sig till snabbt 
bredband.

Under förutsättning att möjligheter till offentliga bidrag 
på samma sätt som tidigare kvarstår och en förväntad 
anslutningsgrad enligt ovan skulle finansiering av ut-
byggnaden kunna ske enligt nedanstående beräkning.

Om fiberutbyggnaden i tätorterna antas ske genom 
”marknadens” försorg kan man förmodligen förutsätta 

att de direkta anslutningsavgifterna inte kommer att 
motsvara nätägarnas utgifter för utbyggnad utan dessa 
också finansieras genom framtida abonnemangsavgif-
ter, som kan variera beroende på abonnemangsform, 
bindningstid m m. I princip finns tre sätt att finansiera 
utbyggnaden; 1) 100 % engångsavgift till nätoperatör vid 
anslutningstillfället,  2) reducerad engångsavgift och lö-
pande avgift till tjänsteleverantör under användningstiden 
eller 3) reducerad engångsavgift plus löpande avgift till 
tjänsteleverantör och abonnemangsavgift till nätoperatör.

Finansiering av fiberutbyggnad i tätorter res-
pektive på landsbygd

Finansieringskälla Antal beta-
lande abon-
nenter

Belopp/
avgift tkr/
abonnent

Summa 

finansiering

Tätorter Anslutningsavgift 
till nätoperatör     

Nätoperatörer (för 
”avbetalning” via 
abonnemangsav-
gifter)

  ~  6 750 st           

           50 %

           50 %

     

~ 10- 12 tkr

~ 10 -12 tkr

   

   ~ 75 Mkr

   ~ 75 Mkr

Landsbygd Privat i form av 
insatskapital och/ 
eller dagsverken

Bidrag för lands-
bygdsutveckling 
respektive kanali-
sationstöd 

  ~  1 450 st

        ~ 30 %

       ~ 70 %  

  

 ~   20 tkr

 ~   45 tkr            

  ~  30 Mkr

  ~  70 Mkr

Totalt        ~  8 200 st  ~   30 tkr  ~ 250 Mkr
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6.4.2 Finansieringsformer utöver abonnent-
avgifter
Den största delen av utbyggnaden finansieras av 
abonnenterna (via byggande nätoperatörer eller fö-
reningar) men för att möjliggöra utbyggnad till näst intill 
heltäckande fiberanslutning krävs också offentligt stöd. 
Finansiering med offentliga medel har hittills kunnat 
ske med hjälp av bl a nedanstående stödformer. År 
2014 börjar en ny programperiod för EU-medel och för 
närvarande är varken anslagsstorlek eller ev regelför-
ändringar kända.

Landsbygdsprogrammet
Genom landsbygdsprogrammet, som länsstyrelsen 
administrerar åt Jordbruksverket,  har organisationer, 
ideella och ekonomiska föreningar, byalag och kommu-
ner kunnat söka stöd för att anlägga bredband i områ-
den där utbyggnad inte kan ske på kommersiell grund. 
Stödet utgick i form av ett projektstöd för nyanläggning 
eller uppgradering av befintligt bredband eller förbere-
delser i form av att t ex gräva ned tom rör. Landsbygds-
programmet finansieras till hälften ”från EU” och hälften 
med statliga medel. 
Även inom ”Leader” har projektstöd kunnat sökas för 
att t ex bilda en förening för att genomföra ett bred-
bandsprojekt. 

Kanalisationsstöd
Stöd till anläggning av kanalisation för IT-infrastruktur 
regleras enligt Förordning (2008:81) om stöd till kana-
lisation. Stödet kan sökas av en kommun eller enskild 
och kan bara lämnas till projekt i områden där utbygg-
nad av sådan infrastruktur inte bedöms kunna ske på 
marknadsmässig grund inom tre år. Kanalisationsstö-
det kan uppgå till maximalt 50 procent av stödberät-
tigade kostnader. Till kostnader som får räknas in i un-
derlaget hör projektering, material, arbete, maskinhyra 
m.m. Kostnader för att utnyttja mark får inte räknas 
med. Företag som äger IT-infrastruktur ska ha tillträde 
till kanalisationen på ett ickediskriminerande sätt. Icke-
diskrimi neringskravet gäller under fem år från den dag 
då projektet färdigställdes. Ansökan om stöd lämnas in 
till Länsstyrelsen som fattar beslut om stödet och stö-
dets storlek. Stöd som beviljats betalas ut efter det att 
projektet genomförts och redovisats till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för fördelningen av 
det totala stödbeloppet mellan länen. Den som söker 
kanalisationsstöd kan även ansöka om medfinansiering 
från PTS, vilket görs via Länsstyrelsen.

Regionala tillväxtmedel
Medel till bidrag för bredbandsutbyggnad från regio-
nala tillväxtmedel finns för närvarande inte inom Regi-
onförbundet i Jönköpings län. I andra län förekommer 
regionala stöd för projekt som främjar näringslivets 
utveckling och tillväxt. 
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PTS – medfinansiering samt robusta nät
PTS kan lämna stöd till bredbandsutbyggnad dels i 
form av medfinansiering inom ramen för projekt som 
söker stöd för bredbandsutbyggnad via Landsbygds-
programmet eller kanalisationsstöd, dels i form av 
robusthetsmedel i syfte att skapa redundanta och 
säkrare nät.

Inom ramen för det senare bedriver PTS, tillsammans 
med aktörerna inom sektorn, ett offentlig-privat samar-
bete för robusta elektroniska kommunikationer. Arbetet 
har finansierats av operatörerna genom en s.k. bered-
skapsavgift till PTS, och av staten genom anslag för 
samhällets krishanteringsförmåga. Ansökan om stöd 
söks länsvis av Länsstyrelsen.

ROT-avdrag
ROT-avdrag kan sökas för förläggning av fiber och 
ger avdrag för 50 % av arbetskostnaden. Kostnaden 
för maskinhyror får inte räknas med i stödunderlaget. 
Avdraget ska göras av entreprenören och gäller för 
arbeten som görs på uppdrag av fysiska personer 
för bredband på den egna fastigheten/tomten. ROT-
avdraget gäller inte för installation av bredband inne i 
bostaden. 

Kommunala bidrag
Många av landets kommuner är engagerade i bred-
bandsutbyggnaden genom egna stadsnät (ofta ägda 
av de kommunala energibolagen) eller genom att lämna 
bidrag till abonnenternas utgifter för bredbandanslut-
ning.

I grannkommunen Tranemo kan föreningar få kommu-
nalt stöd till kost naden för fiber, svetsning och blås-
ning av fiber. Bidraget motsvarar 10 procent av det 
stöd länsstyrelsen betalar ut i kanalisationsstöd. 

I Värnamo kommun erbjuds bidrag till fiberanslutning 
av privata hushåll. Bidrag utgår med 50 % av den del 
av anslutningskostnaden som ligger mellan 10 och 30 
tkr, vilket innebär att bidraget maximalt kan uppgå till 
10 tkr per hushåll. Totalt har Värnamo kommun ansla-
git 250 000 kr per år och fördelar bidrag i den ordning 
som ansökningarna kommer in.   
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Eksjö kommun bygger ut fibernätet i kommunal regi 
genom sitt energibolag. Anslutningsavgiften i tätorter är 
i storleksordning 5 – 8 tkr, vilket innebär att bolaget tar 
ut en del av kostnaden via framtida abonnemangsav-
gifter. Utanför centralorten är det byalagsprincipen som 
gäl ler, vilket i Eksjö kommun innebär att energibolaget 
står för alla utgifter, förutom utgiften för att gräva ner 
fiberslangen. Byalaget gräver själva eller köper den 
tjänsten av en entreprenör.
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Definitioner och förkortningar
3G: Tredje generationens mobiltelefoni, vilken medger mobilte-
lefonitjänster med högre över föringshastigheter än 2G. Exem-
pel på standarder för 3G är UMTS och CDMA2000.
4G: Fjärde generationens mobiltelefoni, vilken medger mobilte-
lefonitjänster med högre över föringshastigheter än 3G. Exem-
pel på tekniker som används i 4G är Long Term Evolution.
Bredband: Tekniker för snabb datakommunikation. Begreppet 
används ofta synonymt med fast Internetanslutning med hög 
kapacitet.
CESAR: Centralt system för accesser, tagits fram av svenska 
stadsnätsföreningen i samarbete med Telenor, Tele2, Com-
Hem, Trafikverket m fl.
xDSL: Digital SubscriberLine, samlingsbegrepp där x presen-
terar olika tekniker t ex ADSL och VDSL.
EBR-standard: Ett system för planering, byggnation och un-
derhåll för anläggningar av eldistribution som används även vid 
etablering av elektroniska kommunikationsnät.
Expropriation: Ett rättsligt förfarande, när någon av hänsyn till 
ett allmänt intresse tvingas att avstå en honom tillkommande 
rätt eller underkasta sig en inskränkning i sin rätt.
Fiber: Optisk fiber avsedd för överföring av ljussignaler med 
mycket hög kapacitet på långa avstånd.
Kanalisation: Rör för anläggning av optiska fiberförbindelser 
och brunnar i vilka fiberförbindelserna förläggs.
KKL: Konkurrenslagen (2008:579)
KKV: Konkurrensverket.
Ledningsrätt: En ledningsrätt ger rätt att inom ett utrymme 
som ingår i någon annans fastighet dra fram och använda en 
ledning (inklusive för ledningens ändamål erforderliga anord-
ningar). 
LEK: Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
LL: Ledningsrättslagen (1973: 1144)

LRIC: Long RunIncrementalCost, dvs. långsiktig 
marginalkostnad. En metod för beräkning av kost-
nadsorienterad prissättning. Metoden är baserad 
på den långsiktiga marginalkostnaden för en effektiv 
operatör som använder modern teknik.
LTE: Long Term Evolution
Marginalkostnad: Nationalekonomisk term, enkelt 
uttryckt är marginalkostnaden den ökning av de to-
tala kostnaderna som uppstår om man producerar 
ytterligare en (1 styck) enhet av en produkt. 
Passiv infrastruktur: I förädlingskedjan beträf-
fande optisk fiber talar man om aktiv och passiv 
infrastuktur. Passiv infrastruktur är t.ex. kanalisation 
såsom rör för kabel och kabel, ej aktiverade kablar 
såsom svart fiber. 
PBL: Plan-och bygglag (2010:900)
PTS: Post-och telestyrelsen.
Radiolänk: Med radiolänk menas en fast punkt-till-
punktförbindelse med hjälp av radioteknik.
ROT-avdrag: En skattesubvention som ges till pri-
vatpersoner som utför vissa typer av Renoverings-, 
Ombyggnads- och Tillbyggnadsarbeten i hemmet.
Samförläggning: Kanalisationen utnyttjas för flera 
ändamål, t.ex. elektroniska kommunikationstjänster, 
el, vatten och avlopp. 
SKL: Sveriges Kommuner och Landsting.
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Svart fiber: Optisk fiber utan sändare och motta-
gare. Fibern ägs av en nätoperatör och utrustning-
en som ansluts i ändarna (sändare och mottagare) 
ägs av den som hyr svartfibern. Svartfiber är ett 
alternativ till att varje tjänsteleverantör lägger ut sin 
egen fiber. Svartfiber är m a o en förbindelse som 
inte är upplyst.
VDSL: Veryhigh data rate Digital SubscriberLine.
Våglängd: När det optiska ljuset i en fiber delas in 
i våglängder och varje våglängd fungerar som en 
egen kanal.
Öppet nät: Ett öppet nät är en infrastruktur som 
är tillgänglig för marknadens aktörer på likvärdiga 
villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och 
för alla som vill erbjuda tjänster i ett aktivt nät.

Mätenheter
Överföringshastighet mäts i bitar per sekund 
(bps):
1000 bps = 1 kbps (kilobit per sekund)
1000 kbps = 1 Mbps (Megabit per sekund)
1000 Mbps = 1 Gbps (Gigabit per sekund)
1 bit = är antingen en ”nolla” eller en ”etta”

Minne mäts i byte (antal ”tecken”):
1000 B = 1 kB (kilobyte)
1000 kB =   1 MB (Megabyte)
1000 MB =  1 GB (Gigabyte)
1000 GB =  1 TB (Terabyte)
8 bitar motsvarar 1 byte = 1 ”tecken” 

(Med antalet 1000 menas oftast 1024 st.) 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §226 Dnr: KS.2013.77 001

Översyn av nämndorganisation, arbetssätt och ersättningar till
förtroendevalda 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 nu lämnar 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 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 som 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
ersättningsbestämmelser 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.

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

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Ann-Katrin
Strand (FP) och Agneta Karlsson (M): Bifall till förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

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
som ska bestå av ordförande och vice ordförande,

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.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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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 barn- 

och 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 och i socialnämnden ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande. I bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden, fastighetsnämnden, fritidsnämnden, 

kulturnämnden, 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 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.  
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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.  



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

2018 
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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 3A 

 

Antal ledamöter och ersättare under mandatperioderna 2007-2010 och 

2011-2014 

 
Nämnd Antal 

ledamöter + 

ersättare 

2007-2010 

Antal 

ledamöter + 

ersättare 

2011-2014 

Kommentar 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskott 

Personalutskott 

15+15 

7+7 

5+5 

14+14 

 

5+5 

Kommunstyrelsen har 

utsett styrgrupper för 

specifika frågor 2011-

2014 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

Arbetsutskott 

13+13 

 

5+5 

14+14 

 

5+5 

 

Bygg- och 

miljönämnden 

Arbetsutskott 

11+11 

 

5+5 

9+9 

 

3+3 

 

Fastighetsnämnden 

Arbetsutskott 

9+9 

3+3 

9+9 

3+3 

 

Fritidsnämnden 

Arbetsutskott 

9+9 

3+3 

9+9 

3+3 

 

Kulturnämnden 

Arbetsutskott 

9+9 

3+3 

9+9 

3+3 

 

Socialnämnden 

Arbetsutskott 

Socialt utskott 

13+13 

5+5 

5+5 

14+14 

5+5 

5+5 

 

Tekniska nämnden 

Arbetsutskott 

9+9 

3+3 

9+9 

3+3 

 

Räddningsnämnd 

 

Ks tillika 

räddningsnämnd 

Gemensam 

nämnd med 

Gnosjö med tre 

ledamöter från 

vardera kommun 

6+6 

 

Överförmyndare 1 1 Gemensam 

administration med 

Gnosjö, Vaggeryd och 

Värnamo med 

samarbetsavtal. 

Valnämnd 5+5 5+5  

 



  Bilaga 3B 

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

Antal ledamöter och ersättare under mandatperioden 2015-2018,  

4 alternativ 

Nämnd Antal 

ledamöter 

+ ersättare 

Alt. 1(C, S, 

V, MP, KD, 

SD) 

Antal 

ledamöter 

+ ersättare 

Alt. 2 (M) 

Antal 

ledamöter 

+ ersättare 

Alt. 3 (K) 

Antal 

ledamöter 

+ ersättare 

Alt. 4 (FP) 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskott 

Personalutskott 

15+15 

7+7 

3+3  

15+15 

7+7 

3+3 

15+15 

 

Enligt alt. 1 

Barn- och 

utbildnings-

nämnden 

Arbetsutskott 

15+15 

 

5+5 

13+13 

 

5+5 (ev 2 

utskott) 

15+15 

 

5+5 

Delas i 2 nio-

nämnder. 

Om inte alt. 

4 ställer sig 

bakom alt. 1) 

Bygg- och 

miljönämnden 

Arbetsutskott 

9+9 

 

3+3 

7+7 

 

3+3 

11+11 

 

5+5 

Enligt alt. 1 

Fastighetsnämnden 

Arbetsutskott 

9+9 

3+3 

7+7 

3+3 

9+9 

3+3 

Enligt alt. 1 

Fritidsnämnden 

Arbetsutskott 

9+9 

3+3 

7+7 

3+3 

9+9 

3+3 

Enligt alt. 1 

Kulturnämnden 

Arbetsutskott 

9+9 

3+3 

7+7 

3+3 

9+9 

3+3 

Enligt alt. 1 

Socialnämnden 

Arbetsutskott 

Socialt utskott 

15+15 

5+5 

5+5 

13+13 

5+5 

5+5 

15+15 

5+5 

5+5 

Enligt alt. 1 

Tekniska nämnden 

Arbetsutskott 

9+9 

3+3 

7+7 

3+3 

9+9 

3+3 

Enligt alt. 1 

Räddningsnämnd 

 

Gemensam 

nämnd med 

Gnosjö med 

tre 

ledamöter 

från vardera 

kommun 

6+6 

Gemensam 

nämnd med 

Gnosjö med 

tre 

ledamöter 

från vardera 

kommun 

6+6 

Gemensam 

nämnd med 

Gnosjö med 

tre 

ledamöter 

från vardera 

kommun 

6+6 

Gemensam 

nämnd med 

Gnosjö med 

tre 

ledamöter 

från vardera 

kommun 

6+6 

Överförmyndar-

nämnd 

3+3 

(undantag C, 

ej nämnd) 

3+3 3+3 3+3 

 









Kursiv stil innebär någon form av ändring. Små redaktionella ändringar är 
inte markerade. Jämför gällande bolagsordningar. 

Förslag till   

Bolagsordning A-Ringen AB 
      2014-05-13 
Bolagsordning  
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är A-ringen Aktiebolag. 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun att äga, förvalta, 
utveckla och driva motorbana.  
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-, likställighets- och 
självkostnadsprincip främja en aktiv fritid samt ge förutsättningar för med anknytning till 
motorbana sammanhängande verksamhet. 
 
Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst 
från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget 
tillskjutna kapitalet. (Nuvarande skrivning) 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.  
 

Kommentar [KG1]: Flygplats är 
borttaget i enlighet med fullmäktiges 
beslut att upphöra med flygverksamhet. 



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant.  
Revisorns och uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.  
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns  

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 
10. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 

Kommentar [KG2]: Helt ny punkt! Ska 
mötas med att allmänhetens frågestund 
också kommer att föreslås att införas 
avseende kommunens årsredovisning för 
allmänheten på kommunfullmäktige (KL 8 
kap § 20). Påverkar även dagordningen för 
årsstämman 
 
 



13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 
vice ordförande samt lekmannarevisor; 

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
 

• Årligt fasställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste två 
räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten 

• Ram för upptagande av krediter 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag  

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 
 
 
§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
§ 17 Hembud/Förköpsrätt/samtyckesförbehåll  
 
§ 17 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
§ 18 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [KG3]: Varje ägare bör 
överväga i vilka frågor och i förekommande fall 
över vilka beloppsnivåer som bolagsstämmans 
beslut krävs. Ovanstående punkter utgör 
exempel. Jämför nuvarande ägardirektiv. 
Paragrafen kan verka överlappa § 5 om 
fullmäktiges rätt att ta ställning till viktigare 
beslut. Eftersom fullmäktiges beslut kan anses 
som ett internt, inte bindande beslut är det 
lämpligt enligt SKL att komplettera 
bolagsordningen med en paragraf av detta 
slag. Det bästa anser SKL vara att ägaren och 
bolaget är överens om vad som är principiellts 
och strategiskt ”så att kontrollkriteriet uppfylls 
på ett ändamålsenligt sätt”. 
Här kan även investeringsmedgivandena 
enligt nuvarande ägardirektiv läggas in. 
Detta får övervägas när arbetet med 
ägardirektiven tar vid. 

Kommentar [KG4]: I helägda bolag 
behövs egentligen inte begränsningsklausuler 
av detta slag. Ägaren bestämmer ju själv vilka 
aktier som ska säljas. Har bolaget fler ägare är 
detta viktigt att ta ställning till. Inom EU-rätten 
finns ex där kontrollkriteriet kan vara i fara om 
avsikten är att överlåta bolaget inom en snar 
framtid till privata intressenter. Inte aktuellt i 
Gislaveds kommun generellt sett. En försäljning 
går alltid till fullmäktigeför beslut. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §221 Dnr: KS.2014.10 10

Revidering av bolagshandlingar för A-Ringen AB

Ärendebeskrivning
Med anledning av de nya reglerna i kommunallagen (KL) och LOU (SFS
2012:391 och 2012:392) om säkerställande av de kommunala principerna
måste bolagsordningarna för kommunens helägda aktiebolag revideras.

Regler om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen
har funnits sedan tillkomsten av 1991 års kommunallag. Regler finns i KL 3 kap
16 – 18 §§. Syftet med lagstiftningen var att få till stånd en bättre ägarstyrning.
Dessa har i princip varit oförändrade sedan 1992 med undantag av införandet
av offentlighetsprincipen. Generellt har dessa regler inte ansetts särskilt
långtgående vad gäller ägarstyrningen, och i allmänhet har kommuner och
landsting utvecklat ägarstyrningen i en långt större omfattning än lagens
grundkrav genom utformningen av bolagsordningarna och ägardirektiv.

De regler som införts kan sammanfattas:
· Det införs krav på att det kommunala ändamålet skrivs in i

bolagsordningen. Det är inte tillräckligt att det framgår av ägardirektiv
eller avtal.

· De principer som utgör ram för verksamheten ska anges i
bolagsordningen, vilket är helt nytt.

· Fullmäktige sedan tidigare möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut
ska fattas anges i bolagsordningen. Det räcker inte att det framgår av
ägardirektiv eller avtal.

· Kommunstyrelsens uppsiktsplikt förstärks. Kommunstyrelsen ska i årliga
beslut

· dels bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har
fastställt,

· dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen bör rapportera sitt beslut till fullmäktige.

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2013 beslutat att
flygplatsverksamheten på Anderstorps motorbana ska läggas ner. Detta
verksamhetsföremål ska därför tas bort ur bolagsordningen.

SKL har gemensamt tagit fram förslag till bolagsordningar för kommunala
företag. Kommunstyrelsekontoret har med detta förslag som utgångspunkt och
kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2013, § 29 tagit fram förslag till
reviderad bolagsordning för A-Ringen AB. Det har skett i samråd med
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande, som är presidium i
A-ringens styrelse och som också enligt företagspolicyn ska ha samråd och
primär uppsiktsplikt över företagen.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för A-Ringen AB, daterad den 31 mars 1999
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 1999, § 14
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2013, § 29 angående
flygverksamheten upphörande
SKL Cirkulär nr 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
– Teckalundantagen – och ändringar i kommunallagen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 221 (forts.)

Förslag till bolagsordning A-Ringen Aktiebolag, daterad den 13 maj 2014
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 187

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bolagsordning för A-Ringen Aktiebolag, daterad den 13 maj
2014, samt

att upphäva sitt beslut den 25 februari 1999, § 14.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige









 
 

Kursiv stil innebär någon form av ändring. Små redaktionella ändringar är 
inte markerade. Jämför gällande bolagsordningar. 

 

Förslag  till  
Bolagsordning för  
Aktiebolaget Gislaveds Industrilokaler 
      2014-05-13 
Bolagsordning  
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Gislaved Industrilokaler AB. 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun att uppföra, köpa och 
sälja, äga och förvalta fastigheter och sälja lokaler för industri, hantverk, handel och andra 
servicenäringar och för offentliga behov. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och 
likställighetsprinciper främja försörjningen av lokaler för industri och hantverk, 
servicenäringar och offentliga behov inom Gislaveds kommun. 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 350 000 kronor och högst 1 400 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 3 500 aktier och högst 14 000 aktier.  
 



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant.  
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.  
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.   
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns  

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 
10. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 

Kommentar [KG1]: Helt ny punkt! Ska 
mötas med att allmänhetens frågestund 
också kommer att föreslås att införas 
avseende kommunens årsredovisning för 
allmänheten på kommunfullmäktige (KL 8 
kap § 20). Påverkar även dagordningen för 
årsstämman 
 
 



13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 
vice ordförande samt lekmannarevisor; 

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
.  
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
 

• Årligt fasställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste två 
räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten 

• Ram för upptagande av krediter 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag  

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 
 

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
§ 17 Hembud/Förköpsrätt/samtyckesförbehåll  
 
§ 17 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
§ 18 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
------ 
 
 

Kommentar [KG2]: Varje ägare bör 
överväga i vilka frågor och i förekommande fall 
över vilka beloppsnivåer som bolagsstämmans 
beslut krävs. Ovanstående punkter utgör 
exempel. Jämför nuvarande ägardirektiv. 
Paragrafen kan verka överlappa § 5 om 
fullmäktiges rätt att ta ställning till viktigare 
beslut. Eftersom fullmäktiges beslut kan anses 
som ett internt, inte bindande beslut är det 
lämpligt enligt SKL att komplettera 
bolagsordningen med en paragraf av detta 
slag. Det bästa anser SKL vara att ägaren och 
bolaget är överens om vad som är principiellts 
och strategiskt ”så att kontrollkriteriet uppfylls 
på ett ändamålsenligt sätt”. 
Här kan även investeringsmedgivandena 
enligt nuvarande ägardirektiv läggas in. 
Detta får övervägas när arbetet med 
ägardirektiven tar vid. 

Kommentar [KG3]: I helägda bolag 
behövs egentligen inte begränsningsklausuler 
av detta slag. Ägaren bestämmer ju själv vilka 
aktier som ska säljas. Har bolaget fler ägare är 
detta viktigt att ta ställning till. Inom EU-rätten 
finns ex där kontrollkriteriet kan vara i fara om 
avsikten är att överlåta bolaget inom en snar 
framtid till privata intressenter. Inte aktuellt i 
Gislaveds kommun generellt sett. En försäljning 
går alltid till fullmäktigeför beslut. 
 



2014-06-03 1(2)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §222 Dnr: KS.2014.10 10

Revidering av bolagshandlingar för Gislaveds Industrilokaler AB

Ärendebeskrivning
Med anledning av de nya reglerna i kommunallagen (KL) och LOU (SFS
2012:391 och 2012:392) om säkerställande av de kommunala principerna
måste bolagsordningarna för kommunens helägda aktiebolag revideras.

Regler om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen
har funnits sedan tillkomsten av 1991 års kommunallag. Regler finns i KL 3 ka
16 – 18 §§. Syftet med lagstiftningen var att få till stånd en bättre ägarstyrning.
Dessa har i princip varit oförändrade sedan 1992 med undantag av införandet
av offentlighetsprincipen. Generellt har dessa regler inte ansetts särskilt
långtgående vad gäller ägarstyrningen, och i allmänhet har kommuner och
landsting utvecklat ägarstyrningen i en långt större omfattning än lagens
grundkrav genom utformningen av bolagsordningarna och ägardirektiv.

De regler som införts kan sammanfattas:
· Det införs krav på att det kommunala ändamålet skrivs in i

bolagsordningen. Det är inte tillräckligt att det framgår av ägardirektiv
eller avtal.

· De principer som utgör ram för verksamheten ska anges i
bolagsordningen, vilket är helt nytt.

· Fullmäktige sedan tidigare möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut
ska fattas anges i bolagsordningen. Det räcker inte att det framgår av
ägardirektiv eller avtal.

· Kommunstyrelsens uppsiktsplikt förstärks. Kommunstyrelsen ska i årliga
beslut

· dels bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har
fastställt,

· dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen bör rapportera sitt beslut till fullmäktige.

SKL har gemensamt tagit fram förslag till bolagsordningar för kommunala
företag. Kommunstyrelsekontoret har i samråd med VD för AB Gislaveds
Industrilokaler, och med detta förslag som utgångspunkt, tagit fram förslag till
reviderad bolagsordning för AB Gislaveds Industrilokaler. Samråd har därefter
skett med kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande, som
också enligt företagspolicyn ska ha samråd och primär uppsiktsplikt över
företagen.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för Gislaveds Industrilokaler AB, daterad den 31 mars 1999
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 1999, §14
SKL Cirkulär nr 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
– Teckalundantagen – och ändringar i kommunallagen
Förslag till bolagsordning Aktiebolaget Gislaveds Industrilokaler, daterad den
13 maj 2014
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 188
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 222 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bolagsordning för Aktiebolaget Gislaveds Industrilokaler,
daterad den 13 maj 2014, samt

att upphäva sitt beslut den 25 februari 1999, §14.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige









Kursiv stil innebär någon form av ändring. Små redaktionella ändringar är 
inte markerade. Jämför gällande bolagsordningar. 

 
Förslag till  
bolagsordning för AB Gislavedshus 
      2014-05-13 
Bolagsordning  
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Aktiebolaget Gislavedshus. 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun förvärva, äga, 
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och 
därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en 
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler 
som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.  
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Gislaveds kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande.  
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 55 000 aktier och högst 220 000 aktier.  
 



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant. 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.  
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 
10. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med 
suppleanter;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 

Kommentar [KG1]: Helt ny punkt! Ska 
mötas med att allmänhetens frågestund 
också kommer att föreslås att införas 
avseende kommunens årsredovisning för 
allmänheten på kommunfullmäktige (KL 8 
kap § 20). Påverkar även dagordningen för 
årsstämman 
 
 



13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 
vice ordförande samt lekmannarevisorer; 

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
 

• Årligt fasställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste två 
räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten 

• Ram för upptagande av krediter 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag  

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 
 
§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 15Hembud/Förköpsrätt/samtyckesförbehåll  
 
§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
§ 17 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
§ 18 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [KG2]: Varje ägare bör 
överväga i vilka frågor och i förekommande fall 
över vilka beloppsnivåer som bolagsstämmans 
beslut krävs. Ovanstående punkter utgör 
exempel. Jämför nuvarande ägardirektiv. 
Paragrafen kan verka överlappa § 5 om 
fullmäktiges rätt att ta ställning till viktigare 
beslut. Eftersom fullmäktiges beslut kan anses 
som ett internt, inte bindande beslut är det 
lämpligt enligt SKL att komplettera 
bolagsordningen med en paragraf av detta 
slag. Det bästa anser SKL vara att ägaren och 
bolaget är överens om vad som är principiellts 
och strategiskt ”så att kontrollkriteriet uppfylls 
på ett ändamålsenligt sätt”. 
Här kan även investeringsmedgivandena 
enligt nuvarande ägardirektiv läggas in. 
Detta får övwervägas när arbetet med 
ägardirektiven tar vid. 

Kommentar [KG3]: I helägda bolag 
behövs egentligen inte begränsningsklausuler 
av detta slag. Ägaren bestämmer ju själv vilka 
aktier som ska säljas. Har bolaget fler ägare är 
detta viktigt att ta ställning till. Inom EU-rätten 
finns ex där kontrollkriteriet kan vara i fara om 
avsikten är att överlåta bolaget inom en snar 
framtid till privata intressenter. Inte aktuellt i 
Gislaveds kommun generellt sett. En försäljning 
går alltid till fullmäktigeför beslut. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §223 Dnr: KS.2014.10 10

Revidering av bolagshandlingar för AB Gislavedshus

Ärendebeskrivning
Med anledning av de nya reglerna i kommunallagen (KL) och LOU (SFS
2012:391 och 2012:392) om säkerställande av de kommunala principerna
måste bolagsordningarna för kommunens helägda aktiebolag revideras.

Regler om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen
har funnits sedan tillkomsten av 1991 års kommunallag. Regler finns i KL 3 ka
16 – 18 §§. Syftet med lagstiftningen var att få till stånd en bättre ägarstyrning.
Dessa har i princip varit oförändrade sedan 1992 med undantag av införandet
av offentlighetsprincipen. Generellt har dessa regler inte ansetts särskilt
långtgående vad gäller ägarstyrningen, och i allmänhet har kommuner och
landsting utvecklat ägarstyrningen i en långt större omfattning än lagens
grundkrav genom utformningen av bolagsordningarna och ägardirektiv.

De regler som införts kan sammanfattas:
· Det införs krav på att det kommunala ändamålet skrivs in i

bolagsordningen. Det är inte tillräckligt att det framgår av ägardirektiv
eller avtal.

· De principer som utgör ram för verksamheten ska anges i
bolagsordningen, vilket är helt nytt.

· Fullmäktige sedan tidigare möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut
ska fattas anges i bolagsordningen. Det räcker inte att det framgår av
ägardirektiv eller avtal.

· Kommunstyrelsens uppsiktsplikt förstärks. Kommunstyrelsen ska i årliga
beslut

· dels bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har
fastställt,

· dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen bör rapportera sitt beslut till fullmäktige.

SABO och SKL har gemensamt tagit fram förslag till bolagsordning för
allmännyttiga bostadsföretag. Kommunstyrelsekontoret har med detta förslag
som utgångspunkt och i samråd med AB Gislavedshus VD tagit fram förslag till
reviderad bolagsordning för AB Gislavedshus. Samråd har därefter skett med
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande, som enligt
företagspolicyn ska ha samråd och primär uppsiktsplikt över företagen, tagit
fram förslag till reviderad bolagsordning för AB Gislavedshus. Förslaget har
sedan varit föremål för överläggning med företrädare för AB Gislavedshus’
styrelse och VD.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 31 mars 1999
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 1999, §14
SKL Cirkulär nr 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
– Teckalundantagen – och ändringar i kommunallagen
SABO/SKL: Exempel på bolagsordning för allmännyttigt kommunalt
bostadsföretag
Förslag till bolagsordning AB Gislavedshus, daterad den 13 maj 2014
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 189
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 223 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 13 maj 2014,
samt

att upphäva sitt beslut den 25 februari 1999, § 14.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §224 Dnr: KS.2014.10 10

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Ärendebeskrivning
Med anledning av de nya reglerna i kommunallagen (KL) och lagen om offentlig
upphandling (LOU), (SFS 2012:391 och 2012:392), måste kommunstyrelsens
reglemente samt bolagsordningarna för kommunens helägda aktiebolag
revideras.

Regler om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen
har funnits sedan tillkomsten av 1991 års kommunallag. Regler finns i KL 3 kap
16 – 18 §§. Syftet med lagstiftningen var att få till stånd en bättre ägarstyrning.
Dessa har i princip varit oförändrade sedan 1992 med undantag av införandet
av offentlighetsprincipen. Generellt har dessa regler inte ansetts särskilt
långtgående vad gäller ägarstyrningen, och i allmänhet har kommuner och
landsting utvecklat ägarstyrningen i en långt större omfattning än lagens
grundkrav genom utformningen av bolagsordningarna och ägardirektiv.

De regler som införts kan sammanfattas:
· Det införs krav på att det kommunala ändamålet skrivs in i

bolagsordningen. Det är inte tillräckligt att det framgår av ägardirektiv
eller avtal.

· De principer som utgör ram för verksamheten ska anges i
bolagsordningen, vilket är helt nytt.

· Fullmäktige sedan tidigare möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut
ska fattas anges i bolagsordningen. Det räcker inte att det framgår av
ägardirektiv eller avtal.

· Kommunstyrelsens uppsiktsplikt förstärks. Kommunstyrelsen ska i årliga
beslut

· dels bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har
fastställt,

· dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala
befogenheterna.

Kommunstyrelsen bör rapportera sitt beslut till fullmäktige.

Även om uppsiktplikten för kommunstyrelsen direkt följer av lag är det
praktiskt och lämpligt att anpassa reglementet efter de nya reglerna så att
dessa inte kan förbises. Ändringar görs i reglementets 3 §, som handlar om
styrfunktionen, och i 9 §, som handlar om ansvar- och
rapporteringsskyldigheten mot kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
SKL Cirkulär nr 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
– Teckalundantagen – och ändringar i kommunallagen
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige den 29 mars
2012, § 37
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 13 maj
2014
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 190
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Reglemente för kommunstyrelsen i Gislaveds kommun

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i
detta reglemente.

1. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

1.1. Ledningsfunktionen

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.

2 §

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna

 utvecklingen av den kommunala demokratin

 personalpolitiken

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

 kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik

 energiplaneringen samt främja en god energihushållning

 den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning

 arbetet med att effektivisera administrationen

 utvecklingen av informationssystem, IT-verksamhet och kommunikation

 övergripande verksamhetssystem

 den interna och externa informationen

 EU-frågor och internationellt arbete

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet

 utvecklingen av brukarinflytande.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och
agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov.

1.2. Styrfunktionen
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3 §

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i
målfrågor, som inte i lag är förbehållna annan nämnd

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas, att de mål som satts av fullmäktige har uppnåtts samt hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret

 ansvara för samordningsträffar för nämndspresidierna och förvaltningscheferna

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen

 att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de krav som anges i 3 kap. 17
och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i

 att årligen, senast den 10 mars i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 17 –
18 §§ KL under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges
kommunfullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder

 ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intresse i

 ha det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll

 bevaka att kommunen fullgör de uppgifter inom olika verksamhetsområden som
enligt lag åvilar kommunen.

2. Kommunstyrelsens övriga verksamheter

2.1. Ekonomisk förvaltning

4 §

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av
kommunfullmäktige meddelade föreskrifter.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel inom den beloppsram och de
riktlinjer som fullmäktige fastställt. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för
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indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a
att

 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, som inte uppdragits åt
annan nämnd

 pröva övertagande av lån och besluta om infriande av förlustansvar

 tillse att riskhanteringen aktivt hanteras och att kommunens behov av
försäkringsskydd är tillgodosett

 samordna upphandlingsverksamheten i den mån det inte uppdragits åt annan

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden

 handha partiell inlösen av pensionsskulden via pensionsförsäkring

2.2. Personalpolitiken

5 §

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller 11 - 14, 19 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområden

 besluta om stridsåtgärd

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (SFS 1954:130 samt lag
om ändring av kommunala delegationslagen SFS 1999:297)

 utforma och utveckla kommunens personal- och lönepolitik

 samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för
personalförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling,
personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård, jämställdhetsfrågor och
diskrimineringsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv

 ge råd och biträde i personalpolitiska frågor till förvaltningar och verksamheter

 vara anställningsmyndighet för personal inom kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen ska också i samråd med berörd nämnd vara anställningsmyndighet
för samtliga nämnders förvaltningschefer

 förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnds förvaltning och verksamheter
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till en annans

 medverka till att personalekonomisk redovisning sker.

2.3. Övrig förvaltning

6 §

Uppgifter enligt speciallagstiftning

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd (Lag 1944:475 om arbetslöshetsnämnd) och
kristidsnämnd (Ransoneringslag 1978:268).

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO) avseende förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor. Räddningsnämnden svarar
för räddningstjänst enligt LSO. Kommunstyrelsen ansvarar även för förebyggande
verksamhet enligt lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser.

Kommunstyrelsen ansvarar, i de fall ärendet avser socialnämndens egen verksamhet, för
beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Kommunstyrelsen ska också, när det gäller
socialnämndens egen verksamhet, utöva kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker
och detaljhandel med och servering av folköl.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i
arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

2.4. Övrig verksamhet

7 §

Kommunstyrelsen har vidare hand om

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja
sysselsättningen och näringslivet i kommunen

 turismverksamhet

 mark- och exploateringsverksamheten i den mån ansvaret för fastigheter inte
överlämnats till annan nämnd eller styrelse

 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning,
byggnadsväsende med mera

 ansvara för det geografiska informationssystemet (GIS)

 kommunens centrala informationsverksamhet
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 samordning av folkhälsoarbetet och det brottsförebyggande arbetet

 reformering av kommunstyrelsen regelbestånd och utformningen av fullmäktiges
handlingar

 beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan
nämnd

2.5. Delegering från kommunfullmäktige

8 §

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden

 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige
angivit

 styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige bestämt

 utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen och som
faller under kommunstyrelsens verksamhetsområde med en upplåtelsetid på högst
fem år

 köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen
av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och
andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen av fastighet eller del av fastighet
understigande 5 000 m² utanför detaljplanelagt område med stöd av den
kommunomfattande översiktsplanen eller de fördjupade översiktsplanerna eller
andra kommunala beslut och inom den av kommunfullmäktige fastställda
kostnadsramen och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt

 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal

 avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror

 kommunens verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida
krissituationer eller planering och förberedelser för hantering av sådana situationer

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av
yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie
sammanträde med fullmäktige.

 att verksamheten har en tillfredställande organisation
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3. Ansvar och rapporteringsskyldighet

9 §

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen
och de bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.

4. Kommunstyrelsens arbetsformer

4.1. Sammansättning

10 §

Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter och 14 ersättare.

4.2. Ersättarnas tjänstgöring

11 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i
ordningen.

12 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende,
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
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4.3. Inkallande av ersättare

13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid
styrelsens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan kallats in.

4.4. Ersättare för ordföranden

14 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett
helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

4.5. Ersättares yttranderätt

15 §

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte
delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

5. Sammanträdena

5.1. Tidpunkt

16 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

5.2. Kallelse

17 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara
ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till
sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

5.3. Ordföranden

18 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen har bestämt annat i ett särskilt fall

 se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan dröjsmål

 vara tillgänglig för allmänheten, förtroendevalda och anställda.

5.4. Kommunalråd

19 §

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är tillika kommunalråd.

Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid
sammanträden i samtliga nämnder och styrelser. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunalråden ska ha en löpande dialog med kommunala företag och stiftelser.
Kommunalråden ska också utöva den löpande ägarfunktionen i relation till de kommunala
företagen enligt § 3 och de riktlinjer som framgår av den av kommunfullmäktige antagna
företagspolicyn, § 5. Återrapport ska ske till kommunstyrelsen. Vid större avvikelser eller
projekt bör representanter för företagsstyrelsen och/eller företagsledningen rapportera till
kommunstyrelsen.

Kommunalråden svarar för den årliga överläggningen med Gnosjö kommun avseende
ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget och verksamhetsmål för
den gemensamma räddningsnämnden. Ekonomiska ramar och mål behandlas av Gislaveds
kommuns kommunfullmäktige senast i juni månad.
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5.5. Justering av protokoll

20 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som
ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller för
utskottens protokoll.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

5.6. Reservation

21 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.

5.7. Protokollsanteckning

22 §

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt uttalande eller
liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för protokollets innehåll, att avgöra om
protokollet ska innehålla denna anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av
innehållet i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.

5.8. Delgivning

23 §

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan
anställd som styrelsen bestämmer.

5.9. Närvarorätt

24 §

Vid kommunstyrelsens sammanträden får, om styrelsens ordförande begär det,
kommundirektören och styrelsens förvaltningschefer, nämnder och styrelsers presidier och
dess förvaltningschefer eller annan föredragande tjänsteman vara näravarande med rätt att
föredra och delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten som berör vederbörandes



12

verksamhetsområde.

5.10. Undertecknande av handlingar

25 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen skall undertecknas
av kommunalråd, dvs. ordföranden eller vid förfall för denne av 2:e vice ordföranden.

6. Utskott

26 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för budget/ekonomi- och markfrågor
(ekonomi- och markutskottet).

Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

När det gäller budget- och bokslutsfrågor ska utskottet bereda ärendena till
kommunstyrelsen. Det handlar om att ta fram underlag samt hålla kontakt och dialog med
nämnder, bolag och stiftelser i beredningsfasen av ett ärende. Utskottet ska också, utöver
bokslutsberedningen, under året ha en avstämning med respektive nämnd och de
kommunala företagen avseende måluppfyllelse och för bolagens del ägardirektiven.

När det gäller markärenden ska utskottet bereda ärenden till kommunstyrelsen och ta
beslut enligt upprättad delegationsordning.

27 §

Inom kommunstyrelsen ska vidare finnas ett personalutskott som ska bereda ärenden till
kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad delegationsordning i frågor rörande
personalpolitiken enligt § 5 ovan.

Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

28 §

Kommunstyrelsen väljer för samma tid som fullmäktige valt styrelsen bland utskottens
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

29 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att
tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda
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ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.

30 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

7. Samverkansorgan

31 §

Kommunstyrelsen har följande samverkansorgan:

 Folkhälsorådet

 Brottsförebyggande rådet

 Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor

Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter regleras i särskilda reglementen antagna
av kommunfullmäktige.
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8. Kommentarer till ändringar i kommunstyrelsens
reglemente till följd av ändringar i kommunallagen
(2012:390)
.

1.1Styrfunktionen
Bestämmelsen ger styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva
ledningsfunktionen enligt 1 och 2 §§. Punkterna fem och sex som rör de kommunala
företagen ska jämföras med § 4 i den av kommunfullmäktige antagna Företagspolicyn. I
denna sägs att kommunstyrelsen ska utifrån kommunallagen, 6 kap 1 §, och utifrån § 3 i
reglementet för kommunstyrelsen utöva uppsikt över kommunens företag (avser även
stiftelser). Kommunstyrelsen har därför rätt till information från företagen i den
utsträckning som anses erforderlig.

3 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Ett förtydligande i skrivningen.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §214 Dnr: KS.2014.99 045

Gislaveds Energiring AB, avsteg från ägardirektivet för investering i
fjärrvärmeanläggning, Smålandia

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Gislaved Energiring AB ansöker om godkännande av avsteg från
ägardirektiv för investering i fjärrvärmenätet genom utbyggnad av kulvert från
Blomstervägen till Smålandiaområdet i Gislaved. Investeringen beräknas till 4,5
mnkr och avses bli utförd andra halvåret 2014.

Utbyggnaden till området ger en ökning av värmeunderlaget med ca 680 MWh,
baserat på att hittills etablerade fastigheter ansluter sig. Kalkylen förbättras om
tillkommande etableringar ansluts. Miljöeffekten i form av koldioxidreducering
beräknas till 173 ton/år på känt värmeunderlag.

I ägardirektivet för Gislaveds Energiring är angivet att bolaget har 30 basbelopp
som gräns för att investeringen ska underställas kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsekontoret konstaterar i sin beredning följande:
· Gislaved Energiring AB:s planer på utbyggnad av fjärrvärmevärmenätet

ligger inom av kommunfullmäktige år 2000 antaget inriktningsbeslut. Det
innebär att bolaget får arbeta med utvecklingen av förnyelsebara
energilösningar inom ramen för bland annat värmeproduktion och
värmeleveranser inom Gislaveds kommun. Det ligger också inom syftet för
Gislaveds kommuns Klimatstrategi.

· I inriktningsbeslutet angivet krav att värmeverksamheten ska utvecklas
inom ramen för sina ekonomiska resurser kan anses uppfyllt genom de
kalkyler som Gislaved Energiring AB presenterat.

Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Gislaved Energiring AB den 8 maj 2014, § 575
PP-presentation
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 179

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att medge avsteg från ägardirektivet för investering i fjärrvärme-
nätet för utbyggnad av kulvert från Blomstervägen till
Smålandia-området i Gislaved till ett belopp av 4,5 mnkr.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fjärrvärmekulvert till Smålandiaområdet. 
 
• Utbyggnaden av området ger en ökning av värmeunderlaget 

på ca 680 MWh/år. 
• Samtliga intressenter är intresserade av fjärrvärme. 
• Anknyter till den antagna energistrategin 2011-2020 
• Positiv miljöeffekt genom reducering av koldioxidutsläpp 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förutsättningar och tidplan. 
 
• Samtliga intressenter ansluter 

• T&S (Leklandet, Zoo-Grottan och Gro & Fägring) 
• Smålandia AB (Rusta) 
• Gislebygg AB (gamla Smålandiahuset) 
• BK Fastfood (Burger King) 

 
• Tidplan 

• KF 23 Juni (beslut) 
• Hösten 2014 inkoppling (om inget oförutsett inträffar) 

  
 

 
 
 



Alternativ kulvertsträckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringskalkyl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smålandiaområdet Kr/år 

Intäkter   421 786 

Kostnad investering - 230 221 

Drift och underhålls 
kostnad 

- 204 090 

Marginal - 12 525 

Miljöeffekt Ton/år 

Koldioxid 
reducering* 

173 

Investering smålandiaområdet kr 

Huvudkulvert 2 360 000 

Serviser 2 044 400 

Avdrag anslutningsavgift 423 000  

Summa 3 981 000 

Förslag till beslut: investeringsgodkännande 4,5  Mkr 
 
Viktigt kalkylen baseras på dagens värmeunderlag. 
Ny etableringar ger en positiv effekt. 
* El från norden residualmix en 2012 258 (g/kWh) 



2014-06-03 1(2)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §215 Dnr: KS.2014.100 045

Gislaved Energi Vindkraft AB, avsteg från ägardirektivet för
investering i vindkraft

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Gislaved Energiring AB har ansökt om att göra undantag från
ägardirektivet för investering i vindkraftsprojektet på Klämman i Reftele.
Investeringsgodkännande önskas för upp till 15 mkr. Investeringen görs inom
intressebolaget Gislaved Energi Vindkraft AB.

Klämman Vind AB, i vilket Gislaved Energi Vindkraft AB äger 15 %, har i april
2014 fått miljötillstånd för byggande av 2 verk á 3 MW med en totalhöjd på
200 m. Byggnationen avses startas i september 2014 men planerad driftsstart
2015.

Gislaved Energiring AB anhåller dessutom om borgen på 12 mnkr. Detta
hanteras som särskilt ärende.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2010 bl a att
· i enlighet med Klimat- och energistrategins åtgärdsprogram 2011 –

2014 utöka Gislaved Energi AB:s uppdrag till att omfatta
vindkraftsproduktion,

· godkänna Gislaved Energiring AB:s åtgärder för bildande av
dotterbolaget Gislaved Vind Energi AB,

· godkänna att Gislaved Energiring AB alternativt Gislaved Energi
Vindkraft AB går in som delägare i det planerade vindkraftsbolaget
Klämman Vind AB med en ägarandel om minst 10 % och högst 20 %,
varav 5 % ska kunna användas för att sälja andelar till ett planerat
vindkraftskooperativ,

· ägarandelen i Klämman Vind AB långsiktigt ska ligga på minst sådan
andel att styrelseplats garanteras,

· medge en investeringsnivå för förprojektering och andelar i Klämman
Vind AB inom ramen 8 – 16 mnkr under perioden 2011 – 2015,

· förprojektering för kommande vindkraftsetableringar får sker inom
ramen för Gislaved Energi AB under förutsättning att bindande beslut
om andelar i andra vindkraftsbolag inte tecknas utan
kommunfullmäktiges medgivande.

Det ska noteras att i antagna ägardirektiv finns följande punkt:
Moderbolaget Gislaved Energi AB skall till kommunen (ägaren) erläggas 25 % av
koncernens resultat efter disposition och, om soliditeten långsiktigt överstiger 35 %.
Vid beräkning av soliditeten skall eget kapital justeras med latent skatteskuld.

Koncernen Gislaved Energi AB har enligt bokslut 2013 en soliditet på 47,5 %.
Motsvarande tal för moderbolaget är 40,8 %.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 215 (forts.)

Även med den lånefinansiering av de investeringar som planeras, kommer
soliditeten enligt bolagets beräkningar och uppfattning inte understiga 35 %.
Under förutsättning att Gislaved Energiring AB:s kalkyler om långsiktigt positivt
resultat kan uppfyllas och soliditetsnivån långsiktigt överstiger 35 % för
moderbolaget bör kommunfullmäktige kunna medge denna investering.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 27 oktober 2011, § 133
PP-presentationer från Gislaved Energi AB
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2014
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 180

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C) och Erik
Andersson (K): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att medge avsteg från ägardirektivet för Gislaved Energiring AB för
investering i vindkraftsprojektet på Klämman i Reftele upp till 15 mkr.
Investeringen får göras inom intressebolaget Gislaved Energi Vindkraft
AB, samt

att en förutsättning för investeringen är att den långsiktiga soliditetsnivån
över tid inte ska understiga 35 % för moderbolaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Vindkraft på Klämman 

Höjden Klämman nordost om Reftele med 
plats för 2 verk á 3MW med totalhöjd på 
200 m. 

 

Projektstart sommaren 2010. 

Miljötillstånd (Laga kraft) april 2014. 

Start byggnation september 2014. 

Driftstart under 2015. 

Vindkraft Klämman 



Klämman Vind AB 
Ägarfördelning 

 

 

 

 

 

 
 

 

Möjlighet för Gislaved Energi att avyttra 5% till lokal kooperativ 
Vindkraftsförening. 

 

 

 

Vindkraft Klämman 

Gislaved Energi Vindkraft AB 15% 

E-Kraft ek. för. 40% 

PeJo Kraftproduktion AB 15% 

Lennart & Asta Josefsson, Reftele 5% 

Hans Svensson, Reftele 5% 

Ölmestad Vind AB 10% 

Finnvedsbostäder AB 5% 

Värnamo Energi Produktion AB 5% 

Summa 100% 



Förutsättningar 

Medelvind på 137 m 7,2m/s 

Beräknad medelårsproduktion 24 GWh 

 

Några begränsningar i Miljötillståndet: 

- Skuggor (8h/år) 

- Ljud (40 dB) 

- Fladdermöss (<5 m/s, natt sommar) 

Vindkraft Klämman 



Vindkraftverk 

Två konkurrenskraftiga alternativ just nu. 
Fler alternativ utreds. 

 

Vindkraft Klämman 

ENO 126 Vestas V126 

Effekt 2 x 3,5MW 2 x 3,3MW 

Navhöjd 137 137 

Nettoproduktion  

kWh/år 24 300 000 23 900 000 

Summa investering      95 494 000       85 810 000     

Investering 

kr/års kWh                 3,93                    3,59     

Vår andel av 

investeringen      14 324 100         12 871 500     



Vindkraftverk 

Jämförelse investering andra projekt. 

 

Vindkraft Klämman 

Plats Vallerstad Askome Erikshester Knuts Kulle Bohult 

Verk Vestas V90 GE 2,75 GE 1,6 Vestas V90 Siemens 

Effekt 2MW 2,75MW 1,6MW 2MW 2,3MW 

kr/års kWh 4,77 5,0 3,72 5,62 5,63 



Avkastning 

Avkastning vid olika elpriser. 
Avskrivningstid 20 år. 

 

Vindkraft Klämman 

Elpris ENO 126 Vestas V126 

14 öre/kWh 0,0% 0,7% 

27 öre/kWh 6,3% 7,6% 

30 öre/kWh 7,8% 9,2% 

33 öre/kWh 9,2% 10,8% 

40 öre/kWh 12,7% 14,6% 



Beslut 

Vårt förslag till beslut: 

- Kommunal borgen 12 Mkr 

- Investeringsgodkännande upp till 15 Mkr 

Vindkraft Klämman 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §216 Dnr: KS.2011.18 107

Gislaved Energiring AB, ansökan om kommunal borgen för utökat
investeringsbehov

Ärendebeskrivning
Gislaved Energi AB anhåller om borgen på 12 mnkr avseende investering i
vindkraftsprojektet Klämman i Reftele. Investeringsgodkännande önskas för
upp till 15 mkr. Investeringen görs inom intressebolaget Gislaved Energi
Vindkraft AB.

Kommunfullmäktige har den 15 december 2011 beslutat om att ingå borgen
för Gislaved Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 77
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

I och med denna investering höjs borgensbehovet till 89 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 176
Kommunstyrelsen den 20 maj, § 181

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att såsom för egen skuld ingå borgen för Gislaved Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 89 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader, samt

att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av
kommunfullmäktige skall 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.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2014-05-07
PM

Bildande av regionkommun

Bakgrund och process
Regionbildningsprocessen för att bilda regionkommun med regionalt
utvecklingsansvar i Jönköpings län har pågått i olika skeenden och med olika
grad av aktivitet under senare delen av 2000-talet. Initialt och fram till hösten
2013 har de politiska partierna i olika konstellationer ägt och hanterat
processen.

Den första delen handlade om vilka frågor som regionkommunen skulle ha
ansvar för och inte minst vilket geografiskt område som länet skulle vara en del
av, eller om det skulle utgöra en egen region.

I november 2011 beslutade landstingsfullmäktige att ansöka till regeringen om
att nuvarande Jönköpings län från och med 2015 skulle få bilda regionkommun
med regionalt utvecklingsansvar. Samtidigt fick länets partidistrikt, de sju partier
som är representerade i Landstinget, i uppdrag att utse företrädare som skulle
utgöra styrgrupp för sammanläggningen av Landstinget i Jönköpings län och
Regionförbundet i Jönköpings Län i bildandet av regionkommunen. Styrgruppen
fick namnet Regionbildningskommittén.

Regionbildningskommittén arbetade under 2012 och våren 2013 och lämnade
den 3 maj 2013 ett förslag till framtida organisation för regionkommun
Jönköpings län. Förslagen gick ut på en snabbremiss där kommuner och
landstinget lämnade synpunkter. Det blev här klart att det fanns synpunkter på
mål, uppgifter för verksamheten, den politiska organisationen samt namnfrågan.
Därefter lämnade Regionbildningskommittén ett nytt PM på remiss, ”Region
Jönköping-Småland” daterad den 11 juni 2013. Återkommande synpunkter
denna gång var namnfrågan och den politiska organisationen.

Efter ytterligare bearbetning överlämnade Regionbildningskommittén den 27
september 2013 den slutliga skrivelsen ”Region Jönköpings län, Beslutsförslag
till Landstingsfullmäktige”. Beslutsförlaget antogs och innebar att skrivelsen
tillsammans med den ingivna ansökan till Regeringen skulle utgöra underlag för
sammanläggningsprocessen från hösten 2013 fram till genomförandet den 1
januari 2015.
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Under 2012 påbörjades också överläggningar, inom primärkommunala nämnden
och med/mellan kommunstyrelseordförandena, om lämpliga mål utifrån ett
primärkommunalt perspektiv om bildandet av regionkommunen. Diskussioner
fördes också kring hur kommunernas primärkommunala frågor skulle kunna
hanteras och organiseras efter den 31 december 2014. Länets
kommunchefsgrupp var mycket aktiv och delaktig i arbetet och fick olika
uppdrag av kommunstyrelseordförandena. Under hösten 2012 och vintern 2013
fördes dessa diskussioner till bred dialog vid gemensamma möten mellan
primärkommunerna, Landstinget och Regionbildningskommittén.

Primärkommunernas uppfattning inför arbetet med regionbildandet beskrevs i
en vision som skickades till Regionbildningskommittén. Delar av visionen
arbetades sedan in i kommitténs förslag. Visionen var att skapa en demokratisk
och kraftfull organisation för den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken
samt hälso- och sjukvårdspolitiken, som i ömsesidighet och gemenskap med
regionens primärkommuner skapar de bästa förutsättningar för en attraktiv
miljö för människor och näringsliv i hela regionen. Vår region är en mycket
stark tillväxtregion som utmärks av attraktivt boende, dynamiskt företagande
samt ett öppet och tollerant samhälle med god livskvalité.

Organisering av arbetet
Under arbetet med bildandet av en ny regionkommun har det tydligt
framkommit en vilja och ambition att lägga grunden och bygga den nya regionen
tillsammans mellan länets aktörer. Förutsättningarna för att lyckas är det finns
en gemensam agenda och en ständigt pågående dialog mellan berörda
organisationer. Formellt äger Landstinget besluten om organisation och
sammanläggning. Det finns områden där det finns gemensamma organisationer
tillsammans med primärkommunerna för att kunna bygga för framtiden. För
primärkommunerna är det naturligtvis oerhört väsentligt att de regionala
utvecklingsfrågorna får avsevärd tyngd.

Det har på ett naturligt sätt skapats ett arbetssätt och en organisation som
bygger på gemensamt arbete, dialog och en kontinuerligt uppdaterad agenda.
Några exempel på arenor för arbete och dialog är:

Stora gruppen
Ordförande: Landstingsstyrelsens ordförande.
Landstingsråd, kommunstyrelseordförandena, Regionförbundets ordförande,
Landstingsdirektör och ekonomidirektör, kommundirektörer och ekonomichef
i Jönköping.

Lilla gruppen
Ordförande: Landstingsstyrelsens ordförande.
Landstingsstyrelsens presidium, kommunstyrelseordförandena i Jönköping,
Nässjö och Värnamo, Landstingsdirektör och ekonomdirektör, ekonomichef i
Jönköping samt kommundirektörerna i Nässjö och Gislaved.
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Kommunchefsgruppen
Ordförande: Landstingsdirektören
Kommundirektörerna, ekonomichef i Jönköping, landstingets ekonomidirektör,
landstingets utvecklingsdirektör, regiondirektör Regionförbundet samt länsråd
från Länsstyrelsen och rektor för Högskolan i Jönköping.

I övrigt förekommer naturligtvis interna beredningar inom kommunerna och
Landstinget i olika konstellationer.

Frågor som har behandlats:

Finansiering
Landstinget och länets primärkommuner betalar en medlemsavgift till
Regionförbundet för att finansiera en grundbemanning och köp av tjänster för
basverksamheten i Regionförbundet. Medlemsavgiften för år 2014 uppgår till 17
450 000 kronor varav Landstinget betalar 5 800 000 kronor (en tredjedel) och
primärkommunerna 11 650 000 kronor (två tredjedelar).

I det pågående arbetet med bildandet av regionkommunen har en fråga varit
hur dessa kostnader ska hanteras från och med år 2015. De medel som avses
är primärkommunernas del av medlemsavgiften, det vill säga 11 650 000
kronor.

Det har i beredningsprocessen funnits två alternativ. Den blivande
regionkommunen har, liksom landstinget och primärkommunerna
beskattningsrätt. Landstinget har framfört att skattesatsen behöver höjas med 2
öre, vilket motsvarar cirka 13 180 000 kronor. Frågan har väckts från
Landstinget om primärkommunerna kan sänka skatteuttaget i motsvarande
grad, då de inte ska betala medlemsavgift till Regionförbundet 2015.

Primärkommunerna har föreslagit ett alternativ som innebär att
primärkommunerna betalar en ersättning till regionkommunen som motsvarar
den medlemsavgift som primärkommunerna hittills har betalat, under en period
av 3 år. Då skulle regionkommunen få mer tid och möjlighet att inom tre år
inarbeta kostnaderna för den övertagna regionala verksamheten i ordinarie
verksamhetsbudget.

Landstinget vidhåller sitt ställningstagande i beredningsprocessen att de avser
att besluta om en skattehöjning med 2 öre för att finansiera den del, 11 650
000 kronor, som primärkommunerna betalat i medlemsavgift till
Regionförbundet.

Kommunfullmäktige i länets 13 primärkommuner tar i vanlig ordning ställning
till skatteuttaget i det ordinarie budgetbeslut som årligen fattas. Eftersom det är
valår i år 2014 så kommer besluten om budget och skattesats att tas i
november i samtliga primärkommuner. Vid beslutstillfället så har verksamhet
flyttats över till regionkommunen motsvarande knappt 2 öres utdebitering. När
skattesatsen fastställs beaktas helheten i respektive primärkommun utifrån
politiska prioriteringar, omvärldsfaktorer, demografi, utveckling i och
effektivisering av de egna verksamheterna samt landstingets skattejustering.
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Regionförbundets avveckling
I och med riksdagens beslut om bildande av ny regionkommun övertar
regionkommunen de uppgifter som Regionförbundet i Jönköping har.
Regionförbundet ska därför avvecklas. Beslut har fattats i
fullmäktigeförsamlingarna i landstinget och länets primärkommuner att

- Regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31.

- Regionförbundets kvarstående medel, efter att samtliga avvecklings-
kostnader reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera
regionala utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.

Det bör noteras att andra beslutssatsen ovan innebär att primärkommunerna
medgivit ett undantag från förbundsordningens § 20, som behandlar
Regionförbundets likvidation i syfte att Regionen ska ha extra resurser till att
arbeta med de regionala utvecklingsfrågorna i en vid mening. Det är viktigt med
en aktiv dialog i det kommunala forumet om hur medlen ska användas. Det
egna kapitalet uppgår i nuläget till cirka 20 miljoner kronor. Vid
Regionförbundets bildande tillfördes Regionförbundet 5 miljoner kronor från
Landstinget och 5 miljoner kronor från primärkommunerna (ett engångsanslag).

När det gäller den praktiska avvecklingen av förbundet arbetar nuvarande
Regionförbundet med frågan i samråd med Landstinget och Primärkommunala
nämnden (PKN) under 2014. Beträffande den formella likvidationen under 2015
föreslås att den blivande regionstyrelsen i regionkommunen får ansvaret att
arbeta med upplösning och avslut av Regionförbundets verksamhet och
ekonomi. Det bör noteras att även det är ett avsteg från förbundsordningen.
Nuvarande styrelse för regionförbundet finns inte kvar efter årsskiftet och då är
det praktiskt att den nya Regionstyrelsen avslutar verksamhet och ekonomi.

Angående hanteringen av de medel som finns i nuvarande PKN verksamheten i
samband med avvecklingen av Regionförbundet hänvisas till rubriken
Primärkommunal samverkan (PKS).

Region Jönköpings läns framtida politiska organisation

Inför bildande av Region Jönköpings län har en parlamentariskt sammansatt
kommitté på uppdrag av Jönköpings läns landsting utarbetat förslag till
verksamhetsområden, politisk organisation samt utgångspunkter för
förvaltningsorganisation. Förslaget lämnades den 27 september 2013. Efter vissa
förändringar i förslaget har följande politiska organisation fastställts.

Regionfullmäktige (RF) med 81 ledamöter.
Revision, Valberedning, Patientnämnd och Parlamentarisk nämnd

Regionstyrelse (RS) med 15 ledamöter.
Regionstyrelsens arbetsutskott (AU) med 5 ledamöter

Kommunalt forum (KF) med 17 ledamöter (4 från Regionkommunen samt 13
från primärkommunerna).
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) med 15
ledamöter.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård (FS) med 15 ledamöter.
Regionsjukvårdsnämnd

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) med 15 ledamöter.

Regionfullmäktige och Regionstyrelsen har ett samlat ansvar för verksamhet och
ekonomi enligt gällande lagstiftning. Till regionstyrelsen hör ett Arbetsutskott
med funktion av budget- och bokslutsutskott. Styrelsen och fullmäktige ansvarar
för de övergripande verksamhetsmålen och resursfördelningen inom
regionkommunen. Till styrelsen och dess arbetsutskott hör frågor som
demokrati, omvärldsbevakning, forskning, internationella frågor, integration och
mångfald, jämlikhet, jämställdhet, övergripande folkhälso- och miljöfrågor med
mera. Strategiska frågor angående ekonomi, kommunikation, administration,
fastigheter, personal, IT, inköp, e-frågor med mera tillhör Regionstyrelsens
ansvarsområde.

Nämnderna som beslutades i landstingsfullmäktige utifrån
regionbildningskommitténs förslag är Regionstyrelsen (RS), nämnd för
Arbetsmarknad och Näringsliv och Attraktivitet (ANA), nämnd för Folkhälsa
och Sjukvård (FS) samt nämnd för Trafik och Infrastruktur och Miljö (TIM). De
tre nämnderna har ansvarsområden som regleras i reglementen. Reglementena
beskriver nämndernas sammansättning, verksamhetområde och uppgifter.
Förslaget till reglementen för nämnderna har arbetats fram under
arbetsprocessen.

Kommunalt forum
En bred och stark samverkan mellan regionala aktörer är en förutsättning för
en positiv utveckling och tillväxt som gör länet livskraftigt och ger grund för att
långsiktigt kunna tillgodose befolkningens behov. Speciellt viktigt är en nära
samverkan mellan regionkommunen och regionens primärkommuner.

Kommunalt forum utgör det formella organ där ledningar för regionkommun
och primärkommuner möts för information och dialog kring länets utveckling
och samråd eller beredning inför de beslut som ska fattas inom
regionkommunen.

Regionkommunens ordförande är ordförande för kommunalt forum och de tre
nämndsordförandena är ledamöter. Primärkommunernas
kommunstyrelseordförande är tänkta ledamöter och Jönköpings kommun utser
vice ordförande.

Det tidigare samverkansorganet Läns-LAKO föreslås ersättas av ett större
möte 3-4 gånger per år för utbildning, information, diskussion,
erfarenhetsutbyte och förankring. Läns-LAKO frågor kan också diskuteras vid
kommunaltforum, samtidigt som de större mötena även kan ta upp andra
frågor än frågor relaterade till Läns-LAKO.
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Samverkan och samrådsområden
Behov av länsövergripande samverkan och samråd inför beslut föreligger inom
regionkommunens samtliga tre politikerområden. Exempel på områden är:

Folkhälsa- och sjukvård
Regionkommunens och primärkommunernas hälso- och sjukvård (äldrevård,
hemsjukvård, psykisk hälsa, hjälpmedel med mera) och folkhälsofrågor.

Trafik, infrastruktur - och miljö
Regionalt trafikförsörjningsprogram, infrastrukturplaner

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Regional utvecklingsstrategi/plan, regional kulturplan, regionala
utvecklingsmedel, turism, gemensamma EU-frågor,
kompetensutveckling/utbildning

Protokoll eller utlåtande från Kommunalt forum ska vara en del av
beslutsunderlagen i regionkommunens beslutande organ.

Primärkommunal samverkan
Primärkommunala nämnden (PKN) upphör och ersätts av Primärkommunal
samverkan (PKS). Följande verksamheter ingår för närvarande i den
primärkommunala samverkan:

· Miljösamverkan f,
· FoU-rum
· Skolan, förskola, grundskola, gymnasium
· Kurs och konferens

Till den primärkommunala samverkan ska en arbetsordning tas fram. I det
förslag som håller på att bearbetas är planeringen att PKS sammanträder
samma dag som det Kommunala forumet har sina sammanträden. I den
primärkommunala samverkan representeras respektive primärkommun av
kommunstyrelseordförande. Dessa kan till varje sammanträde ta med sig en
sakkunnig som kan vara förtroendevald eller tjänsteman.

Verksamheten är tänkt att bedrivas på samma sätt som i nuvarande PKN.
Eftersom Regionförbundet avvecklas behöver tjänstemannaorganisationen och
verksamhetsorganisationen ha en ny placering. Planeringen utgår ifrån att
tjänstemannaorganisationen/verksamhetsorganisationen inhyses i
regionkommunen. Det är viktigt att det upprättas ett verksamhetsavtal där
primärkommunernas uppdrag till regiomkommunen beskrivs tydligt så att
åtagandet blir uppföljningsbart.

De överskottsmedel som finns inom olika projekt förs över till
regionkommunen där de ska särredovisas. De medel som går åt för den
löpande verksamheten behöver särredovisas. För 2014 betalar
primärkommunerna 1 650 000 kronor i medlemsavgift för den löpande
primärkommunala verksamheten (PKN).
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Infrastruktur
Vid bildandet av Region Jönköpings län så kommer ansvaret för
infrastrukturplaneringen att ingå i regionkommunens ansvarsområde.

Utvecklingen av den statliga transportinfrastrukturen, främst vägar och
järnvägar, styrs av långsiktiga planer. Planerna omfattar tolv år och revideras
ungefär vart fjärde år. Framtagandet av planerna föregås av en
infrastrukturproposition där bland annat den totala ekonomiska ramen och
fördelningen mellan exempelvis drift, underhåll och investeringar klargörs.
Finansieringen för genomförandet av de långsiktiga planerna avgörs dock varje
år i den statliga budgetprocessen.

Vilka åtgärder som ska ingå i de långsiktiga planerna avgörs av
åtgärdsplaneringen. Valet av åtgärder på järnvägsnätet och de nationella
stamvägarna görs i en nationell plan som arbetas fram av Trafikverket och
beslutas av regeringen. Konkurrensen att få med projekt i den nationella planen
är naturligtvis hård. Processen kräver ett mycket aktivt och framgångsrikt
arbete inom länet och regionen för att öka möjligheten att få in angelägna
projekt i planen.

Vid sidan av den Nationella planen ska samtliga län och regioner arbeta fram
Länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länet tilldelas en ekonomisk
planeringsram och regeringen fastställer de ekonomiska ramarna. Planerna
fastställs av de organ som är ansvariga för det regionala tillväxtarbetet i länet,
vilket innebär att Regionkommunen kommer att besluta om framtida
länsplaner.

Grundprincipen i Sverige är att den som är huvudman för infrastrukturen även
ansvarar för finansieringen av denna. I det planeringsarbete som föregick
planerna 2010-2021 genomfördes ett arbete för att utveckla medfinansieringen
till statliga investeringar. Detta har resulterat i brukarfinansieringslösningar
genom trängselskatt i Stockholm och Göteborg, vägavgifter på några stora
broar samt medfinansiering genom kommunala och regionala bidrag till ett stort
antal projekt.
Dessutom har samfinansiering använts, så även i Jönköpings län, på så sätt att
den regionala och nationella planen samverkar i att finansiera projekt i den
Nationella planen. Statliga medel sammanförs på så sätt genom de nationella-
och regionala planerna.

I infrastukturpropositionen ”Investeringar för ett starkt och hållbart
transporsystem”(2012/13:25) och i direktiven för åtgärdsplaneringen tydliggörs
principen för sam- och medfinansieringen. Trafikverket är ålagt att pröva
möjligheten att få medfinansiering till varje objekt som föreslås.

Medfinansiering kan även förekomma i form av förskotteringar för att
tidigarelägga investeringar. Förskottering innebär att byggandet av statlig
infrastruktur kan tidigareläggas genom lån från kommuner, regioner eller
enskilda.
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Möjligheten till medfinansiering används allt mer frekvent runt om i Sverige
medan inställningen till sam- och medfinansiering i Jönköpings län tidigare har
varit restriktiv. Erfarenheterna från arbetet med planerna för perioden
2010-2021 och det tydliga behovet av investeringar, inte minst på länets
järnvägsnät, har aktualiserat frågan om sam- och medfinansiering. I aktuell
länsplan finns därför en uttryckt vilja att samfinansiera järnvägsinvesteringar i
den nationella planen.

Utifrån ett regionkommun-perspektiv är det viktigt att föra ett strategiskt
resonemang om förhållandet till olika finansieringslösningar. Genom att arbeta
för att hitta olika lösningar kan den totala investeringsvolymen i regionen öka,
främst genom att få till stånd fler projekt som huvudsakligen finansieras i den
nationella planen, där den regionala medfinansieringen fungerar som en
katalysator för att få igång projekten.

Mycket talar därför för att regionkommunen bör ha en återkommande
budgetpost inom sin ordinarie budget för att kunna delta genom
medfinansiering i olika projekt. Behoven kommer att variera år från år och
medel måste därför kunna balanseras mellan åren. Det kommer att krävas ett
nära samspel mellan budget och process i regionkommunen och den process
som mynnar ut i Nationell plan för transportsystemet. Ett ökat åtagande och
finansieringsansvar för regionkommunen utgår från en gemensam syn mellan
regionen och kommunerna hur en samhällsekonomisk tillväxt och
skatteuttagsituation ska hanteras. Dessutom bör det finnas en beredskap för att
finna lösningar från fall till fall. Det kan vara vid större satsningar i form av
”paket” eller kombinationslösningar mellan olika parter.

Organisationer med blandad ägarstruktur
I arbetet med har också en genomgång gjorts och en diskussion förts
beträffande den framtida ägarstrukturen när det gäller länsgemensamma
verksamheter ofta med en idag blandad ägarstruktur. Verksamheterna som
utretts är Smålands turism AB, Stiftelsen Jönköpings läns museum, Science
Parksystemet, Energikontor Norra Småland samt Jönköpings flygplats.

Smålands Turism AB
Smålands turism AB är ett samägt bolag mellan regionens primärkommuner (50
procent) och nuvarande Landsting (50 procent). Bolagets uppgift är enligt
uppdragsavtal från 2007 att utveckla turism genom insatser på regional,
nationell och internationell nivå. Bolaget ska arbeta för en utveckling av turism
tillsammans med kommuner, kommuner i samverkan, samt lokala turistaktörer
som bolaget finner lämpliga för ändamålet. Bolaget ska särskilt arbeta med
marknadsföring, bokningsverksamhet, försäljning, kompetensförsörjning,
kompetensutveckling samt produktutveckling inom turistområdet. Nuvarande
verksamhet är ett aktiebolag vars verksamhet grundas på den ekonomiska ram
som ägarna ställer till förfogande och som i övrigt kan utvecklas genom
samverkan och projektverksamhet. Bolaget har 4 anställda och en omsättning
på 11,8 miljoner kronor med en sammanlagd ägarinsats på 9 miljoner kronor,
varav 4,5 miljoner kronor från Landstinget och 4,5 miljoner kronor från
primärkommunerna.
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För- och nackdelar har identifierats med olika ägarformer under utredningens
gång. Förslaget är att inga förändringar görs omedelbart i ägar- och
finansieringsbilden inför bildandet av den nya regionkommunen. Däremot
föreslås att organisationsformen bör prövas inom en period av 2 år och att
detta uppdrag följs av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
(ANA) inom regionkommunen. En tanke kan vara att nämnden får i uppdrag att
under år 2015 arbeta fram förslag till nya ägardirektiv för Smålands Turism AB.

Stiftelsen Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museum är en stiftelse med följande stiftare: Jönköpings
kommun, Jönköpings läns hembygdsförbund samt Jönköpings läns landsting.
Stiftelsen ska bedriva museiverksamhet genom att förvalta och vårda de
samlingar som ägs av stiftelsen och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Som
ansvarig för länsmuseiverksamheten ska stiftelsen bedriva och främja
kulturminnesvård, museal verksamhet inom regionen och närstående kulturell
verksamhet.

Antalet årsarbetare uppgår till cirka 55 personer och budgetomslutningen är
cirka 49 miljoner kronor. Anslaget från Landstinget är 17,2 miljoner kronor och
från Jönköpings kommun 9,3 miljoner kronor samt bidrag från
Riksantikvarieämbetet med 0,5 miljoner kronor. Stiftarkapitalet uppgår till 13
miljoner kronor.

I utredningen har frågan lyfts på vilket sätt museet kan komma att bli ett
regionalt kulturpolitiskt verktyg, där regionkommunens ansvar och roll blir
tydligt i perspektivet av nationell, regional och lokal kulturpolitik. Den
kommande regionkommunorganisationen kommer även fortsättningsvis att
svara för verksamhetsbidraget till länsmuseet liksom Jönköpings kommun svarar
för lokalansvaret. Andra motsvarande kulturinsatser från Regionkommunen är
till Smålands Musik och Teater, med en verksamhet som för närvarande bedrivs
i förvaltningsform.

I den nya regionkommunorganisationen kommer kulturfrågor att beredas inom
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), vilket betyder
att museifrågor i den del som gäller samverkansmodell och finansiering bereds i
denna nämnd. De strategiska och operativa frågorna hanterar stiftarna och
styrelsen för museet i dagens modell, där regionkommunen kommer att vara
representerad av tre ledamöter, av totalt tolv ledamöter i museets styrelse.

Förslaget är att ingen omedelbar organisatorisk förändring genomförs i direkt
anslutning till regionkommunbildningen men att alternativ till traditionell
stiftelse studeras under kommande mandatperiod i syfte att mer involvera
Regionkommunorganisationer. Frågan bör bli föremål för ingående analys tidigt
under 2015. Regionkommunen påbörjar snarast ett arbete med att pröva
former för en fördjupad organisatorisk och administrativ integration med
regionkommunens kulturverksamhet.

Science Park- systemet inom Jönköpings län
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Sedan fem år tillbaka har Regionförbundet aktivt deltagit i arbetet och
finansieringen av länets Science-Park-System (SPS). Länets Science Park är en
ideell förening med bland annat länets kommuner som medlemmar. Dessutom
har det sedan 2003 funnits ett framgångsrikt arbete benämnt Science Park
Jönköping (SPJ). Även här har Regionförbundet lämnat offentligt stöd till
arbetet. Högskolan i Jönköping har varit och är en väsentlig samarbetspartner
till båda systemen. Under 2013 har diskussionen om ett samarbete gällande
operativt arbete och ledning av verksamheten resulterat i ett samarbetsavtal.

Tillväxtarenorna i länet är idag bemanningsmässigt projektfinansierade på
förhållandevis generösa grunder. Det kan vara rimligt att anta att denna
finansieringsmodell inte är långsiktigt uthållig utan att man efter 2014 måste
finna en annan fördelning av kostnaderna där ett ökat kommunalt ansvar kan
komma att krävas.

I den antagna Regionala Utvecklings-strategin (RUS) lyfts näringslivets betydelse
fram som utvecklingskraft i länet. Detta gäller både för strategin ” En
internationellt ledande industriregion” men också för strategin ” Ett breddat
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag”, där nuvarande
innovationsstruktur förväntas ha en stor inverkan.

Styrelserna för Science-Park-System som Science Park Jönköping har fattat
beslut om samverkan och är positiva till ett gemensamt visionsarbete. Av såväl
organisatoriska som verksamhetsmässiga skäl behålls alla tre verksamheter och
organisationerna intakt vad gäller juridisk form och organisering. Samverkan
sker helt med utgångspunkt och förankring i respektive styrelse och utifrån
deras mandat mot sina ägare. Framtida erfarenheter får ligga till grund för
eventuellt framtida organisation.

Energikontor Norra Småland
Energikontor Norra Småland (EKNS) är ett samarbetsprojekt mellan
Energimyndigheten, Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen.
Swerea/SWECAST AB är värdorganisation för verksamheten som startade i
mitten av 2012. Det finns ett mycket nära samband med Länsstyrelsens
Klimatråd. De uppdrag som EKNS har bestäms till vissa delar av
Energimyndigheten och i övrigt av styrgruppens beslut om inriktning samt
uppdrag från Klimatrådet. Budgeten uppgår till 4 miljoner kronor och antalet
fast anställda är två personer på heltid och därutöver finns två personer som är
projektanställda, i samarbete med Tranås kommun samt Länstrafiken och
Jönköpings kommun.

Två större förändringar inträffar under den närmaste tiden som berör
Energikontorets verksamhet. För det första gäller det regionkommunbildningen
som innebär att regionkommunen tar över Regionförbundets roll och del i
finansieringen från 1 januari 2015. För det andra har Energimyndigheten
meddelat att värdskapet för Energikontoret måste övergå till en offentlig
organisation senast 1 januari 2016. Bidrag från Energimyndigheten ges för 2015
under förutsättning av att beslut om offentlig huvudman beslutas under 2014.

Förlaget är att beslut bör fattas snarast under 2014 av Landstinget att från 1
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januari 2016 svara för en placering av Energikontor Norra Småland inom
Regionkommunen. Regionkommunen arbetar vidare under 2015 med fortsatt
analys av organisatorisk placering inom regionkommunens organisation. Under
2015 behålls Swerea/Swecast AB som värdkommun.

Jönköpings flygplats
Jönköpings kommun driver och äger Jönköpings flygplats sedan 1 januari 2010.
För närvarande bidrar Landstinget med sammanlagt 6 miljoner kronor som
årligt driftbidrag till flygplatsen.

Vid flygplatsen bedrivs i nuläget reguljär passagerartrafik till och från Arlanda
och chartertrafik till utlandet. Inom fraktområdet opererar TNT, Time Matters
samt Svenska Posten. Både passagerartrafiken och fraktflyget uppvisar en ökad
volym mellan 2012 och 2013. Antalet passagerare uppgick till 94 000 personer
och fraktflygets volym uppgick till drygt 6 000 ton. Kapacitetsmässigt är
flygplatsen dimensionerad för 300 000 passagerare så både vad gäller
persontrafik och frakttrafik finns möjligheter till betydligt större volymer. Vad
som dock kan vara en hämmande faktor för fortsatt utveckling är
miljödomstolens kommande dom i ärendet om flygplatsens miljökoncession.

Det ekonomiska resultatet för flygplatsen är negativ. Resultatet för 2013 visade
en förlust med 14,8 miljoner kronor, vilket dock var en förbättring jämfört med
2012 med 3,5 miljoner kronor. Antalet årsanställda uppgår till cirka 40
personer.

Kommande Regionkommun har som uppgift att svara för
kommunikationsfrågor i stort. Det finns möjligheter att inom ramen för
regionala infrastukturmedel, bidra till flygplatsen, liksom att i övrigt bidra till
flygplatsdrift eftersom offentliga bidrag till regionala flygplatser, med mindre än
200 000 passagerare, är tillåtet enligt EU:s konkurrensbedömning. Det är alltid
en politisk bedömning huruvida ett visst slag av kollektivtrafik ska stödjas eller
inte.

Förslaget är att nuvarande regionalt stöd om 6 miljoner kronor behålls och
fortsätter. Regionkommunen via nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
(TIM) följer noga utvecklingen för flygplatsen.
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Förslag till beslut
XXX kommun tillstyrker för sin del att:

- Kvarstående medel för Primärkommunala nämndens nuvarande verksamhet
(i nuläget cirka 20 miljoner kronor netto) överförs till Regionkommunen
för att fortsatt finansiera verksamheten. Medlen disponeras av
Primärkommunal samverkan (PKS).

- Ett verksamhetsavtal avseende primärkommunal samverkan (PKS), som
organiseras i regionkommunen, upprättas mellan primärkommunerna och
regionkommunen vilket reglerar regionkommunens åtagande gentemot
primärkommunerna.

- Regionstyrelsen ansvarar för avvecklingen av Regionförbundet från och med
1 januari 2015.
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Bildande av regionkommun

Ärendebeskrivning
Regionbildningsprocessen för att bilda regionkommun med regionalt
utvecklingsansvar i Jönköpings län har pågått i olika skeenden och med olika
grad av aktivitet under senare delen av 2000-talet. Initialt och fram till hösten
2013 har de politiska partierna i olika konstellationer ägt och hanterat
processen.

I november 2011 beslutade landstingsfullmäktige att ansöka till regeringen om
att nuvarande Jönköpings län från och med 2015 skulle få bilda regionkommun
med regionalt utvecklingsansvar. Samtidigt fick länets partidistrikt, de sju
partier som är representerade i Landstinget, i uppdrag att utse företrädare
som skulle utgöra styrgrupp för sammanläggningen av Landstinget i Jönköpings
län och Regionförbundet i Jönköpings Län i bildandet av regionkommunen.
Styrgruppen fick namnet Regionbildningskommittén.

Regionbildningskommittén arbetade under 2012 och 2013 och lämnade den 3
maj 2013 ett förslag till framtida organisation för regionkommun Jönköpings
län. Efter ett par remissrundor lämnade Regionbildnings-kommittén den 27
september 2013 den slutliga skrivelsen ”Region Jönköpings län, Beslutsförslag
till Landstingsfullmäktige”. Beslutsförslaget antogs och innebar att skrivelsen
tillsammans med den tidigare ingivna ansökan till regeringen skulle utgöra
underlag för sammanläggningsprocessen från hösten 2013 fram till
genomförandet den 1 januari 2015.

Under 2012 påbörjades också överläggningar, inom primärkommunala
nämnden och med/mellan kommunstyrelseordförandena, om lämpliga mål
utifrån ett primärkommunalt perspektiv om bildandet av regionkommunen.
Diskussioner fördes också kring hur kommunernas primärkommunala frågor
skulle kunna hanteras och organiseras efter den 31 december 2014..

Primärkommunernas uppfattning inför arbetet med regionbildandet beskrevs i
en vision som skickades till Regionbildningskommittén. Delar av visionen
arbetades sedan in i kommitténs förslag. Visionen var att skapa en demokratisk
och kraftfull organisation för den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken
samt hälso- och sjukvårdspolitiken, som i ömsesidighet och gemenskap med
regionens primärkommuner skapar de bästa förutsättningar för en attraktiv
miljö för människor och näringsliv i hela regionen. Vår region är en mycket
stark tillväxtregion som utmärks av attraktivt boende, dynamiskt företagande
samt ett öppet och tolerant samhälle med god livskvalité.

Under arbetet med bildandet av en ny regionkommun har det tydligt
framkommit en vilja och ambition att lägga grunden och bygga den nya
regionen tillsammans mellan länets aktörer. Formellt äger Landstinget besluten
om organisation och sammanläggning. Det finns områden där det finns
gemensamma organisationer tillsammans med primärkommunerna för att
kunna bygga för framtiden. Det har på ett naturligt sätt skapats ett arbetssätt
och en organisation som bygger på gemensamt arbete, dialog och en
kontinuerligt uppdaterad agenda.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 225 (forts.)

Kommunstyrelseordförandena har tillsett att en sammanfattande promemoria
om processen tagits fram: PM Bildande av Regionkommun, Jönköpings län,
daterad den 7 maj 2014. Av denna framgår hur processen organiserats och
fortskridit samt vilka frågor som varit och är föremål för överläggningar mellan
länets kommuner, landstinget och Regionförbundet Jönköpings län.

Avveckling av Regionförbundet Jönköpings län kommer att ske den 31
december 2014. Länets kommuner och landstinget beslutade i slutet av 2013
om former för avvecklingen, vilket innebar avsteg från förbunds-ordningen vad
gäller den ekonomiska hanteringen. Ytterligare ett beslut föreslås nu vad gäller
den formella beslutsgången för avvecklingen. Istället för att välja en ny
regionstyrelse, som skulle enbart handlägga avvecklings-beslut, föreslås att
kommuner och landsting godkänner att dessa beslut överlåts till styrelsen för
den nya regionkommunen.

För kommunerna är frågan om hur primärkommunala nämndens verksamhet
ska hanteras efter regionförbundets avveckling betydelsefull. Förslaget är att
verksamheten ska inhysas som en särskild enhet i regionkommunen, med
avskild ekonomi och med styrning från kommunerna. PKN:s ansamlade medel
förs över till regionkommunen. Kommunernas kommer även fortsatt att
finansiera denna verksamhet med avgifter.

Frågor att besluta om i länets kommuner
Av ovanstående och av promemorian framgår att de tretton
primärkommunerna i länet måste fatta likvärdiga beslut vad gäller områdena

· Regionförbundets avveckling
Komplettering av kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2013 om
avsteg från förbundsordningens regler för avveckling av Regionförbundet.

· Primärkommunal samverkan (PKS)
Den primärkommunala samverkan (nuvarande PKN) fortsätter som inhyst
verksamhet i Region Jönköpings län. Kvarstående medel inom nuvarande
verksamhet i Regionförbundet överförs till Region Jönköpings län den 1 januari
2015, men disponeras av PKS och dess styrgrupp (PKO). För att reglera denna
verksamhet inom Regionkommunen ska ett avtal upprättas, vilket under senare
delen av 2014 ska godkännas av samtliga kommuner och landstinget. En
särskild arbetsordning inklusive uppdragsbeskrivning ska upprättas för PKS’
verksamhet och antas av kommunerna.

Beslutsunderlag
Förbundsordning för Regionförbundet i Jönköpings län, daterad den 18

november 2010

Regionbildningskommitténs beslutsförslag, daterat den 27 september 2013:

Region Jönköpings län

PM, Bildande av regionkommun – avveckling av Regionförbundet, daterat den 7

oktober 2013, med korrigering den 18 oktober 2013

Kommunstyrelsen den 5 november 2013, § 433

Kommunstyrelsen den 19 november 2013, § 462

Kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 483

Komplettering den 25 november 2013, förtydligande av uppstartskostnader.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 225 (forts.)

Kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 483

Kommunfullmäktige den 13 december 2013, § 153

PM, Bildande av Region Jönköpings län, daterad den 7 maj 2014
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 186

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar

att Gislaveds kommun för sin del tillstyrker och godkänner att

· kvarstående medel för Primärkommunala nämndens nuvarande
verksamhet (i nuläget cirka 20 miljoner kronor netto) överförs till
Regionkommunen för att fortsatt finansiera verksamheten. Medlen
disponeras av Primärkommunal samverkan (PKS);

· ett verksamhetsavtal avseende primärkommunal samverkan (PKS), som
organiseras i regionkommunen, upprättas mellan primärkommunerna
och regionkommunen vilket reglerar regionkommunens åtagande
gentemot primärkommunerna;

· Regionstyrelsen ansvarar för avvecklingen av Regionförbundet från och
med 1 januari 2015.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K): Hänvisar till tidigare ställningstagande i regionfrågan.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering 
berörande Åtterås 19:42 och 19:101 i Smålandsstenar.

Areal ca 30 000 kvm                               Skala 1:2000

Skruvgatan
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §228 Dnr: KS.2010.213 253

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Åtterås 19:42
och 19:101 i Villstad socken, Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Ett tilläggsavtal finns upprättat mellan Tage och Söner Byggnads AB gällande
köp av mark inom Södra industriområde i Smålandsstenar. Fastighetsbildning
kunde inte genomföras på grund av villkoret om att byggnation ska ha
påbörjats inom 1 år från undertecknandet av tilläggsavtalet, därför har nu en ny
överenskommelse om fastighetsreglering upprättats.

Innehållet är det samma som tidigare upprättad överenskommelse daterad den
12 november 2010 med undantag att punkt 7 "Överenskommelsen villkoras
med att bygglov beviljas inom 6 måndare från undertecknandet av
överenskommelsen" tagits bort.
Priset är oförändrat 54 kr/kvm.

Beslutsunderlag
Tilläggsavtal daterat den 19 maj 2014
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 20 maj 2014, § 30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering,
samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
överenskommelsen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ksemu §36 Dnr: KS.2014.97 252

Uppdrag till fastighetsnämnden att riva Ekhult 8, Gislaved

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2014 har man beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt gällande
Ekhult 8, Gislaved.

Syftet med förvärvet är att skapa förutsättningar för att fullfölja intentionerna i
detaljplanen från 2009 för området vid Musikskolan/Lundåkerskolan
(Lundegård m fl). Fastigheten ska enligt detaljplanen användas för skola eller
kulturändamål.

Byggnaden är i mindre gott skick, varför en rivning är aktuell. Det finns inte
någon planering för tomtens användning den närmaste tiden. Tomten har en
uppvuxen trädgårdsmiljö, synlig från Södra Storgatan och Hulugårdsgatan, och
ingår som en attraktiv del av infarten till Gislaveds centrum. I avvaktan på
beslut om tomtens framtida användning bör trädgårdsmiljön bevaras och
skötas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, § 227

Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott beslutar

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner upprättat
köpekontrakt uppdra till fastighetsnämnden att riva Ekhult 8, Gislaved
och vårda fastigheten på ett sådant sätt att tomten fortfarande upplevs
som en attraktiv trädgårdsmiljö till dess beslut finns om annan
användning av fastigheten.

Expedieras till:
Fastighetsnämnden



Villkor

Schaktbredd minst 0,5m

Ovansida ledning/skyddsrör måste vara under

terassen

Återställ med ABT 8mm som toppbeläggning 

på GC-väg

Återställ med ABT 16mm som toppbeläggning

på lokalgata

Ovansida ledning/skyddsrör måste vara under

terassen

<45mm

0,5m

G/C-väg/ Lokalgata
Befintligt slitlager under 45mm

Schaktbredd minst 0,5m



Ovansida ledning/skyddsrör måste vara under

terassen

Villkor

Schaktbredd minst 0,5m

Ovansida ledning/skyddsrör måste vara under

terassen

Återställs med ABT 16mm som toppbeläggning

Genomfartsgata/ Uppsamlingsgata/ Industrigata

0,5m

>45mm

Befintligt slitlager över 45mm

Schaktbredd minst 0,5m



Smalgrävning
Med plöjning i uppskuren asfalt

Villkor

Återställning av slitlager förseglas mot

asfaltsyta i bra skick. 

Schaktbredd efter överenskommelse

Bortschaktade massor används vid återfyllnad

Ovansida ledning/skyddsrör ska vara under

terrassen

Återställs med ABT 16mm vid Körbana och

ABT 8mm vid GC-bana som toppbeläggning

Slitlager

som befintligt

Ovansida ledning/skyddsrör ska vara under

terrassen

Schaktbredd större eller lika med 0,2m



 

 

 

TEKNISKA KONTORET 

_____________________________________________________________________________ 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/FAX E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 tekniska@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved 0371-81151  gislaved.se  

GRÄVTILLSTÅND I ALLMÄN 
PLATSMARK FÖR MARKAVTAL 
Beslut 

Sökandes namn 

IFYLLS AV TEKNISKA KONTORET 
Tagit del av och godkänt.. 

 BM           
 

Datum 

 
 

Särskilda villkor: 

 
  FAST        

 TK   

 MEX   
Mats Kindlund  Trafikregleringsfrågor  
Ali Yehya Grävning i allmän plats samt tekniska  frågor 
Lars Fälth Grävning i allmän plats samt tekniska  frågor 
Mark och Exploatering Kommunala markfrågor  

0371-81596       
0371-81382 
0371-81219 
0371-81196        

mats.kindlund@gislaved.se 
ali.yehya@gislaved.se 
lars.falth@gislaved.se 
 

Sökande görs uppmärksam på att tillstånd, meddelat under angivna villkor, inte befriar sökande från skyldighet att inhämta 
ev. ytterligare tillstånd 
 

Sökande: 
Namn  

Plats: (Gata, område) 
 

Beslut: 
Beviljat/Avslag 

Beslutsnr: 
 

Syn före byggstart erfordras:   

 

Angiven plats: 
Ritning:  

Övrigt: 
 

Tillståndstid: 
20XX-XX-XX-20XX-XX-
XX 

 

Datum: 
 
 

Underskrift (Tekniska kontoret) 
__________________________ 
Namnförtydligande 

Diarienummer:  
 
TT.2014.XX 

 

Allmänna villkor.... 
1. Schaktning ska ske i gångyta, veck eller grönyta. Tryckning ska användas där det är möjligt 
2. Grusöverbyggnad ska återställas med samma tjocklek och kvalitet som befintligt. Packning ska utföras enligt 

MARK AMA 83 C Tabell C/5. Grönytan ska justeras upp till befintlig marknivå. 
3. Minsta tillåtna schaktbredd för normal grävning 0,5m 
4. Minsta tillåtna schaktbredd för smalgrävning 0,2m 
5. Ovansida ledning/skyddsrör ska vara under terrassen. 
6. Toppbeläggning ska utföras med ABT 16 på lokalgata, genomfartsgata, uppsamlingsgata och industrigata 
7. Toppbeläggning ska utföras med ABT 8mm på G/C-väg 
8. Recept på beläggning ska förses till Tekniska kontoret vid förfrågan. 
9. Asfalts- och grusprover ska utföras om Tekniska kontoret efterfrågar detta.  

10. Packningsjournal ska utföras och delges Tekniska kontoret vid efterfrågan 
11. Vid förläggning av kabel/rör parallellt med befintliga kommunala va-ledningar ska ett avstånd av 2,0m hållas. Va-

karta bifogas. Om inte annan överenskommelse sker. 
12. Vid schaktning i gångbana eller veck med en bredd av 1,5 m eller smalare ska hela bredden återasfalteras. 

Gäller ej smalgrävning,  
13. Uppkomna kilar och längsgående remsor av gammal asfalt mellan schakt och asfaltkant eller äldre skarv får inte 

vara smalare än 1,0 m. 
 

  



 

 

 

TEKNISKA KONTORET 

_____________________________________________________________________________ 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/FAX E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 tekniska@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved 0371-81151  gislaved.se  

 
14. Ledningsägaren ansvarar för befintliga ledningar/kablar inte skadas. 
15. Ledningsägaren ansvarar för att uppgrävningen sker på angiven plats och enligt tillståndet. Om inte 

villkoren i tillståndet följs så upphävs tillståndet med ekonomisk ersättning till kommunen enligt avtalad 
prislista(Priser asfaltslagning 2014). 

16. Ledningsägaren ansvarar för återställningen av grävningen/schakten under garantitidens 5 år. Därefter 
övergår ansvaret till Gislaveds kommun.  

17. AFS 1999:3 ska gälla vid arbetsutförandet (Arbetsmiljö, avstängning mm. Ex Trafikverkets arbete på 
väg) 

18. Kommunen förutsätter att sökande även inhämtar markägarens godkännande. 
19. Ledningsdragning ska anpassas så att träd, stam, grenar och rötter inte kommer till skada.  
20. Skador på träd, stam, grenar och rötter regleras av ”Vite vid skada på träd”.  

  



 

 

 

TEKNISKA KONTORET 

_____________________________________________________________________________ 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/FAX E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 tekniska@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved 0371-81151  gislaved.se  

Diarienr: TT.2014.XX Sökandes namn 
 
 

ÖVERTAGANDEBLANKETT 
 
Grävtillstånd i allmän platsmark för markavtal 
 
 
Ledningsägaren ansvarar för återställningen av grävningen/schakten under garantitidens 5 år. Därefter 

övergår ansvaret till Gislaveds kommun efter godkänd garantibesiktning.  

 
Garantitiden påbörjas då övertagandeblanketten lämnas in till Tekniska kontoret. 

 

Garantibesiktning sker efter 2 år och 5 år. 

 
Överlämnande av övertagandeblankett, datum:   _________________________ 

 

Underskrift sökande:_____________________________________________ 

 
Namnförtydligande: ______________________________________________ 

 

 Dokumentation genomförd enligt markavtal § 9 
 

 

 

Nedan fylls i av Tekniska kontoret  
 

 

 Asfalt godkänd 

 
 Asfaltsprover antal puckar_________________ 

 
 Garantibesiktning 2 år genomförd 

 
 Garantibesiktning 5 år genomförd  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §220 Dnr: KS.2014.96 00

Markavtal för bredbandsfiber med Svenska stadsnät, Biggnet AB

Ärendebeskrivning
Ett förslag till markavtal avseende ledningar för elektronisk kommunikation i
kommunal allmän platsmark har upprättats mellan Gislaveds kommun och
Svenska stadsnät, Biggnet AB. Avtalet reglerar bland annat ersättning samt
skyldigheter och rättigheter för ledningsägaren respektive kommunen.

Med kommunikationsledningar avses i detta avtal alla kablar och ledningar
genom vilka överförs signaler för telefon, ljud, text, bild, data eller information i
övrigt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 20 maj 2014
Markavtal avseende ledningar för elektronisk kommunikation, daterat den 2
juni 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till markavtal mellan Gislaveds kommun och
Svenska stadsnät, Biggnet AB avseende ledningar för elektronisk
kommunikation, daterat den 2 juni 2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna markavtalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §213 Dnr: KS.2014.28 041

Budget 2015 med utblick till 2019, förslag till strategiskt
styrdokument

Ärendebeskrivning
Under våren fastställs de yttre begränsningarna för nämndernas budgetarbete
genom beslut om Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2015-2019.
Styrdokumentet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, vision,
övergripande mål, konkretiserade mål, utdebitering samt direktiv och ramar
inför 2015.

Vid kommunstyrelsens ekonomi- och marksutskott den 22 april 2014
presenterade samverkanspartierna sitt förslag till strategiskt styrdokument för
2015-2019.

Socialdemokratiska gruppen presenterade sitt förslag som innehåller följande
konkretiserade mål för 2015-2019:

· Fler pedagoger/vuxna i skolan
· Heltid är en rättighet
· Alla beslut ska utgå från FN:s barnkonvention
· Gislaveds kommun ska förbättra sin placering i Svenskt Näringslivs

ranking

Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott beslutade den 22 april 2014

att inarbeta samverkanspartiernas förslag som hittills framkommit till
övergripande mål och konkretiserade mål, i förslag till det strategiska
styrdokumentet inför mål och budget 2015-2019,

att samverkanspartiernas förslag till fördelning av ramar och oförändrad
skattesats för 2015 ska inarbetas i det strategiska styrdokumentet inför
mål och budget 2015-2019,

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att arbeta fram förslag till styrmått,
samt

att i övrigt ställa sig bakom förslag till det strategiska styrdokumentet.

Den socialdemokratiska gruppen deltog inte i beslutet gällande den första och
andra att-satsen utan återkommer med slutgiltigt ställningstagande kring
konkretiserade mål och ramar vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23
juni 2014.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2014 presenterade
samverkanspartierna ett reviderat förslag till Strategiskt styrdokument inför
mål och budget 2015-2019. Marie Johansson (S) yrkade att "Heltid är en
rättighet" ska skrivas in som ett konkretiserat mål för 2015-2019. Agneta
Karlsson (M) yrkade bifall till samverkanspartiernas förslag. Den
socialdemokratiska gruppen deltog utöver eget yrkande i övrigt inte i beslutet
eftersom materialet som presenterades var nytt.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 213 (forts.)

Beslutsunderlag
Strategiskt styrdokument daterat den 22 april 2014
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 april 2014, § 23
Strategiskt styrdokument daterat den 13 maj 2014
Kommunstyrelsen den 13 maj 2014, § 167
KSAM protokoll daterat den 26 maj 2014
Bilaga 1 Kommunals yrkande avseende mål och budget 2015-2019
Bilaga 2 Lärarförbundets synpunkter och yrkande avseende mål och budget
2015-2019

Yrkande
Marie Johansson (S): Att "Heltid är en rättighet" ska skrivas in som ett
konkretiserat mål i det strategiska styrdokumentet under "Staden Gislaved", att
500 tkr återförs till fritidsnämnden för att genomföra fria bad för barn och
ungdomar och att 200 tkr återförs till kulturnämnden.

Carina Johansson (C): Avslag på Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande och bifall
till samverkanspartiernas förslag till Strategiskt styrdokument.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande och
Carina Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Carina Johanssons (C) avslagsyrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Nej-röst för Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande
Ja- röst för Carina Johanssons (C) avslagsyrkande

Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster för Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande mot 8 ja-röster för
Carina Johanssons (C) avslagsyrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Carina
Johanssons (C) avslagsyrkande.

Ordförande ställer därefter proposition på Carina Johanssons (C)
bifallsyrkande till samverkanspartiernas förslag till Strategiskt styrdokument
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2015-2019, daterat
den 13 maj 2014.

Reservation
Socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 213 (forts.)

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) och Socialdemokratiska gruppen deltar inte i huvudbeslutet
att anta Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2015-2019, utan
återkommer vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Beskrivning av styrmodellen 

Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa 

att de politiska viljeinriktningarna ska få genomslag i verksamheterna. Styrmodellen ska också 

bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen ända ut i det dagliga arbetet. 

Styrmodellen i sig är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. 

Det är vad man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.  

 

Styrmodellen består av ett antal olika delar eller ”byggstenar”, som samverkar med varandra 

för att bilda en helhet, där planerings- och uppföljningsprocessen utgör den viktigaste. 

 

Styrmodellens ”byggstenar”  

 Gislaveds kommuns värdegrund 

 Vision  

 Finansiella mål 

 Personalpolitiska mål 

 Planeringsprocessen 

- Prioriterade områden 

- Konkretiserade mål 

- Nämndmål 

 Roll- och ansvarsfördelning 

 Uppföljning och årsredovisning 

 

Bilden nedan beskriver övergripande styrmodellen. Under våren fastställs de yttre 

begränsningarna för nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Strategiskt styrdokument 

inför mål och budget”. Detta illustreras av den övre (blå) delen i bilden. Dokumentet fastställs 

av kommunfullmäktige. 

 

Värdegrunden, visionen, de finansiella och personalpolitiska målen samt de prioriterade 

områdena revideras inte årligen. De utgör tillsammans med planeringsförutsättningarna det 

yttre ramverk som planeringen för den kommande budgetperioden förhåller sig till.  
 

De konkretiserade målen har ett kortare tidsperspektiv och syftar till att stegvis få 

kommunen att närma sig visionen och de prioriterade områdena samt göra det möjligt för 

kommunen att på bästa sätt möta de omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument som underlag bereder nämnder och styrelser Mål 

och budget för den kommande perioden. Nämnder/styrelsers uppgift är att beskriva hur de 

konkretiserade målen ska genomföras och för övrigt ska verksamheten anpassas i samklang 

med de övergripande målen.  

  

Utblicken kommer därefter att fastställs av kommunfullmäktige i november månad och 

därmed är 2015 års budget i princip fastställd och nämnderna arbetar med detaljfrågor inom 

det strategiska styrdokumentets målbeskrivning.  
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Värdegrund 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma 

möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som 

tas.  

 

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig 

grund. I mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

 

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens 

mångkulturella profil. 

 

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som 

inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

Vision 

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

 

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom 

att vi: 

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen. 
 

 

GISLAVEDS KOMMUNS STYRMODELL 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 

VISION 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

PRIORITERADE OMRÅDEN 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 

NÄMNDERNAS MÅL 

FÖRVALTNINGARNAS OCH VERKSAMHETERNAS UPPGIFTER, 

VERKSAMHETSPLANER OCH ÖVERENSKOMMELSER 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

KONKRETISERADE MÅL 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 
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Följande begrepp är centrala i styrmodellen: 

 

Planeringsförutsättningar: 

 

Kartläggning och analys av den omvärld och 

närvärld som påverkar kommunens ekonomiska 

och verksamhetsmässiga utveckling. 

 

Vision: En tydlig bild av en önskad framtid för 

kommunen som geografiskt område. Ska inte 

uppnås det närmaste året utan avser ett längre 

tidsperspektiv. Vad vill vi med kommunen på 

sikt? 

 

Kommunstyrelsens ledningsidé: Ska tydliggöra vad kommunstyrelsen ska göra 

och för vem, i sin roll som styrnings- och 

ledningsorgan. För närvarande beskrivs det i 

styrdokumentet genom vad som anges i 

reglementet för kommunstyrelsen. Under nästa 

mandatperiod bör en genomgång och 

fördjupning göras av ledningsidén. 

 

Finansiella mål: Finansiella mål syftar till att visa kommunens 

ekonomiska ställning på lång och kort sikt. 

 

Personalpolitiska mål: Personalpolitiska mål syftar till att kunna följa 

upp vår största resurs, personalen.  

 

God ekonomisk hushållning: God ekonomisk hushållning uppnås  

 Med en effektiv verksamhet i enlighet 

med de prioriterade områdena 

 Med en stabil ekonomi där de finansiella 

målen uppnås 

 Av en attraktiv arbetsgivare som uppnår 

sina personalpolitiska mål 

 

Prioriterade område: De prioriterade områdena förtydligar visionen. 

 

Konkretiserade mål: De konkretiserade målen (inriktningen) är 

förväntningar eller krav på hur nämndernas 

tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna 

utifrån planeringsförutsättningarna, 

visionen, kommunstyrelsens ledningsidé 

och de finansiella och personalpolitiska 

målen. 

 

 

I budgetarbetet utgår nämnderna från det strategiska styrdokumentet och arbetar med 

följande: 
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Uppgift:  Beskriver varför en verksamhet finns, vad den ska 

göra och för vem. Den ska kunna ge svar på följande 

frågeställning: 

 

”För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka 

situationer (behov) genom att göra vad (utbud) i 

samverkan med vem?” 

 

Nämndsmål: Nämndsmål är nämndens krav på verksamheten. De 

kan också beskriva hur nämnden avser att uppfylla de 

konkretiserade målen i det strategiska 

styrdokumentet. 

 

Styrmått: 

 

Mättal som är till för att se i vilken riktning vi är på 

väg. 
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2. Kommunstyrelsens ledningsidé 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 
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3. Planeringsförutsättningar 

Möjligheterna till utveckling i Gislaveds kommun påverkas av vad som sker i resten av 

Sverige och världen. Planeringsförutsättningarna fungerar som en kartläggning och analys av 

den omvärld och närvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga 

utveckling.  

1. Bokslut 2013 

Resultatet för 2013 blev + 32,1 mnkr och samtliga finansiella mål uppnåddes. Den av 

kommunfullmäktige antagna budgeten för 2013 innebar ett resultat på +3,6 mnkr, vilket 

innebär att det slutliga resultatet blev 28,5 mnkr bättre än budgeterad nivå. 

 

Förbättringen beror bl.a. på verksamhetskostnader (+20,1 mnkr), återbetalning av AGS-

premier (+27,4 mnkr, AFA) samt skatteintäkter (+4,0 mnkr). De områden som försämrade 

resultatet var framförallt pensionskostnader (-8,4 mnkr) samt avskrivningar (-4,5 mnkr). 

 

Nämndernas andel av ”verksamhetens nettokostnad” (tkr) 

Nämnd Nettokostnad Resultat 

Kommunstyrelsen -76 601 + 2 312 

Räddningstjänst -31 605 +233 

Teknisk nämnd -46 379 -4 488 

Bygg- och miljönämnd -10 570 + 135 

Socialnämnd -536 908    + 7 772 

Fritidsnämnd -34 903 + 1 934 

Barn & utbildningsnämnd -680 166 + 11 239 

Kulturnämnd -23 748 +420 

Fastighetsnämnd + 549 + 549 

TOTALT 
 

- 1 440 330 

 

+ 20 107 

2. Hur påverkar 2013 års resultat det kommande budgetarbetet? 

Resultatet för 2013 (+32,1 mnkr) kommer att påverka de kommande årens budgetarbete på 

så sätt att kommunens goda grundekonomi kvarstår. Däremot kommer det goda resultatet 

för 2013 att påverka behovet av budgetanpassningar på så sätt att 2015 års 

omprövningsbehov är lägre än vad som hade varit fallet om resultatet hade blivit lägre än 

32,1 mnkr. 

 

Nämndernas resultat för 2013 bedöms inte innebära någon justering av 2015 års ramar pga 

att 2013 års nämndresultat i huvudsak har uppstått som följd av kostnadsminskningar av 

engångskaraktär.  
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3. Statlig styrning – vårproposition och skatteunderlagsprognos 
(hämtat från SKL:s cirkulär 2014:15) 

1. Vårpropositionen  

Den 9 april presenterade regeringen 2014 års vårproposition (2013/14:100). SKL 

sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2014–2018.  

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning på medellång och 

lång sikt. I enlighet med riksdagens uttalande presenteras normalt inga nya reformer i den 

ekonomiska vårpropositionen utan budgetarbetet koncentreras till budgetpropositionen. 

Dock görs ett undantag i denna vårproposition genom en satsning på kunskap för stärkt 

arbetskraft: 

 För att barngrupperna ska kunna ha lämplig storlek tillför regeringen 125 miljoner per år 

under perioden 2015–2017 som riktat statsbidrag. 

 Ett lågstadielyft aviseras om 2 miljarder per år för att satsa på högre kvalitet i elevernas 

utbildning. 

 En utredning har tillsatts för att föreslå en tioårig grundskola från år 2017. 

 Utökad undervisningstid för nyanlända elever beräknas kosta 240 miljoner per år. 

 En särskild ersättning införs för sfi till nyanlända, som beräknas kosta 50 miljoner. 

 Specialinriktade utbildningssatsningar görs också på området skola, vård och omsorg. 

 

Ekonomienhetens kommentar: Effekten för Gislaveds kommun är i detta läge osäkert i och med att 

det inte framgår av vårpropositionen om det blir riktade statsbidrag eller fördelning per invånare. 

 

2. Regeringens skatteunderlagsprognos 

Skatteunderlaget 
Regeringens bedömning är att skatteunderlaget kommer att växa relativt bra fram till år 

2017, framförallt under senare delen av perioden. En betydligt ljusare syn på utvecklingen av 

arbetade timmar under 2014 än den SKL redovisade i februari drar upp 

skatteunderlagstillväxten innevarande år.  

 
Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2013 2014 2015 2016 2017 2013–2017 

Reg. apr 2014 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2 23,7 

ESV, apr 2014 3,7 3,0 4,1 4,8 4,6 21,9 

SKL, feb 2014 3,5 3,1 4,3 5,2 4,8 22,8 

Reg. Sep 2013 3,9 2,7 4,4 5,2 5,1 23,2 

 
Ekonomienhetens kommentar: Kommunens skatteberäkning utgår från SKL:s prognoser. 
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INTERNATIONELL NIVÅ 

Exempel: Barnkonventionen, 

Klimatöverenskommelse 

EU 

Exempel: Europa 2020 

SVERIGE 

Exempel: Sveriges nationella 

reformprogram 2013 

REGION JÖNKÖPING 

Exempel: Regional utvecklingsstrategi 

GISLAVEDS KOMMUN 

Exempel: Översiktsplan, Strategiskt 

styrdokument 

 

4. Strategiskt styrdokument i ett större perspektiv  

Det strategiska styrdokumentet är tillsammans med kommunens översiktsplan de två 

styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren. 

Gislaveds kommuns utvecklingsarbete kan dock inte ses som isolerat från omvärlden. 

Kommunen är en del av en logisk kedja som börjar eller slutar med den internationella nivån. 

Det handlar om samverkan på flera nivåer för den gemensamma utvecklingen. 

 

För varje nivå finns det strategiska dokument (strategier, handlingsplaner m.m.) som 

tillsammans bildar en logisk kedja. I Europa är den mest övergripande strategin ”Europa 2020 

– En strategi för smart och hållbar utveckling för alla”, på nationell nivå finns exempelvis ”Den 

nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning” och på 

regional nivå finns en ”Regional utvecklingsstrategi”. De mål kommunen sätter relaterar till de 

mål och strategier som finns på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Detta 

för att säkra en hållbar utveckling i kommunen och i omvärlden. 
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5. Kommunens övergripande strategiska styrdokument 

I arbetet med att utarbeta en budget som leder i riktning med de prioriterade områdena 

samt konkretiserade mål är det av stor vikt att även de strategiska styrdokumenten beaktas. 

Det strategiska styrdokumentet tillsammans med kommunens översiktsplan är de två 

styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren.  

 

I följande sammanställning beskrivs några av de strategiska styrdokumenten: 

 Översiktsplan ÖP, inkl det tematiska tillägget ”landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(LIS)” 

 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010 – 2020  
 Mål- och strategi för gång- och cykelvägar 
 Kollektivtrafikstrategi 

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt LSO 

 Tillgänglighetsstrategi 

 Informationssäkerhetspolicy 
 Turismstrategi 

 Marknadsförsörjningsstrategi 

 Kommunal e-hälsa i vård och omsorg 

 Folkhälsostrategi 

 Skolplan 

• Strategi för ungdomsinflytande 

 Energistrategi och klimatstrategi 

 M m 

 

 

 

 

 

6. Omvärldsanalys 2013-2014  

Gislaveds kommun tar varje år fram en omvärldsanalys som löper på tio års sikt. Gällande 

omvärldsanalys är den som utarbetades under 2013. Syftet med omvärldsanalysen är att 

identifiera trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds kommun som geografisk plats och 

som organisation, och som påverkar möjligheterna att nå kommunens vision och 

övergripande mål. Analysen presentera utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun 

och hur man eventuellt skulle kunna möta dessa trender.  

 

Omvärldsanalysen utförs av en förvaltningsövergripande analysgrupp tillsammans med 

förvaltningscheferna och kommunstyrelsen och presenteras på den planeringskonferens som 

inleder arbetet med mål och budget varje år. 

 

I nuvarande omvärldsanalys presenteras 15 trender som delas upp i fyra områden: 

Framtidens samhälle, framtidens arbete och näringsliv, framtidens kommun och framtidens 

miljö. Trenderna återges här nedan. 
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Om du vill läsa hela omvärldsanalysen så finns den att hämta på kommunens webbplats.  

 

 

7. Befolkningsprognos 2014-2021 

Gislaveds kommuns befolkningsprognos för 2014 sträcker sig tio år framåt till år 2022. 

Under prognostiden förväntas Gislaved att fortsätta tappa invånare. Följande tabell visar 

utvecklingen från att kommunen bildades och tio år framåt i tiden.  

 

 
 

 

 

Framtidens samhälle 

 Fler äldre 

 Ökad mångfald 

 Ökade samhällsklyftor och ökad ohälsa 

 Trygghetsbehovet ökar 

 Förändrat köpbeteende 

 Snabbare rörlighet och omställning 

 Ökade krav på kommunikationer 

 Ökade krav på boendet 

 

Framtidens kommun 

 Samhällsengagemanget byter karaktär 

 Samarbete och konkurrens mellan 

kommuner ökar 

 Kraven ökar på lättillgänglig 

information 

 

 

Framtidens arbete och näringsliv 

 Förändrade villkor för 

tillverkningsindustrin ger en förändrad 

arbetsmarknad.  

 Ökat rekryterings- och 

kompetensbehoven  

 

Framtidens miljö 

 Med ökat fokus på alternativa 

energikällor får miljöfrågorna allt större 

betydelse 
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Förändringen i invånarantal är prognostiserad till följande (2012-2013 är utfall) : 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal inv. 28732 28713 28555 28415 28290 28175 28070 27975 27890 27815 27740 

Förändring (ackumulerad) 28732 -19 -175 -315 -445 -560 -665 -760 -845 -925 -1000 

 

 

 

 

Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen för olika åldergrupper som vi förväntar oss de 

kommande tio åren. 

Prognostiserad befolkningsutveckling 2014-2022 

   

År 1-6år 7-15år 16-18år 19-24år 25-64år 

65-

79år 

80-

89år 

90 år och 

äldre 

Utfall 2012 1 931 3 094 1 199 2 273 14 371 3 977 1 320 272 

Utfall 2013 1 943 3 128 1 156 2 194 14 291 4 104 1 315 267 

2014 1 830 3 055 1 085 2 370 14 175 4 150 1 295 295 

2015 1 800 3 040 1 035 2 325 14 085 4 235 1 300 300 

2016 1 770 3 020 1 000 2 285 14 000 4 320 1 295 305 

2017 1 760 2 975 1 010 2 230 13 930 4 380 1 305 295 

2018 1 760 2 920 1 020 2 155 13 870 4 440 1 300 305 

2019 1 760 2 865 1 025 2 110 13 785 4 475 1 350 310 

2020 1 755 2 825 1 015 2 095 13 675 4 565 1 355 310 

2021 1 755 2 785 1 005 2 080 13 585 4 615 1 370 320 

2022 1 750 2 735 1 005 2 075 13 505 4 625 1 425 320 

Förändring 

2012-2022 - 181 - 359 - 194 - 198 - 866 648 105 48 

 

 

 

 

 

 

 

4. God ekonomisk hushållning 

Vad är ”god ekonomisk hushållning” för Gislaveds kommun? Kommunallagen anger att 

kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska 

sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vad ska kommunen göra? 

 ”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

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

 

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska nå sin vision 

utifrån vad som anges i de prioriterade områdena. För de prioriterade områdena anges 
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konkretiserade mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för 

verksamheten är god ekonomisk hushållning.  

1. Finansiella mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är 

följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 2015-2019 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 
mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2015-2019 ska, som genomsnitt, inte 

vara lägre än 73 procent. 

 

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) måste vara positivt om ekonomin inte ska 

försämras. En försämrad ekonomi innebär mindre resurser till verksamheten. För att klara 

kommunen framtida pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 15 mnkr.  

 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med sparade skattemedel. 

Sjunker soliditeten tvingas kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar 

räntekostnaderna och en mindre del av skatteintäkterna kan användas till verksamheterna.  

 

Dessa mått är av mycket stor betydelse för kommunens ekonomiska utveckling och helt i 

linje med den kommunala redovisningslagen om god ekonomisk hushållning. 

2. Personalpolitiska mål  

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns 

följande personalpolitiska mål. 

• Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv 

arbetsgivare. 

• Utveckla processen kring lönebildningen 

Styrtal: 

• Alla anställda ska ha medarbetarsamtal. 

• Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,8 % 
• Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 

ska medföra att medianlönerna inom respektive AID-kod ligger i nivå 

som medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige. 

 

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

Styrtal: 

• 2015 ska samtliga nyanställda anställas till en grundanställning på 100 %. 

Målet är att andelen anställda med grundtjänst 100 % ska öka i 

förhållande till andelen per 2013-11-01 som var 62,4 %.  
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5. Prioriterade programområden och konkretiserade mål  

De konkretiserade målen (inriktningarna) är förväntningar eller krav på hur nämndernas 

tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna, 

visionen, kommunstyrelsens ledningsidé och de finansiella och personalpolitiska 

målen. 

 

(Understruken nämnd har ett sammanhållande ansvar i arbetet med det konkretiserade målet). 

1. Barns lärande 

 

Huvudmål: 

• Alla barn når behörighet till gymnasieskolan. 

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

mellan alla runt barnet: trygg miljö i och utanför skolan 

Nr: Konkretiserade mål 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

1 Prioritera ett väl fungerande kultur- 

och fritidsutbud för barn och 

ungdomar  

 Bun, Kn, 

Fn, Tn 

 

2 Prioritera förbyggande verksamhet 

för barn och ungdomar  

 Alla Exempel är projekt 

såsom 

Navigatorcentrum, 

familjecentral, 

elevhälsa 
3  Fler pedagoger och/eller vuxna i 

skolan.  

 Bun  
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2. Staden Gislaved 

 

Huvudmål: 

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

besökare.  

 Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens attraktivitet.  
 

Nr: Konkretiserade mål 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

4  Prioritera arbetet med utveckling av 

e-samhället. 

4,0 mnkr Ks, alla Kan vara till e-hälsa, 

bredband, digitala 

larm m m. 
5  Fortsatt prioritering av 

marknadsföringen av kommunen  

 Ks, alla  

6  För att bibehålla och förstärka 

kvalitén i verksamheten ska 

lokalreduceringar göras. Kan också 

innebära lägre ambitionsnivå på 

lokaler till förmån för innehållet i 

verksamheten. 

 Alla  

7  Alla nämnder ska utbilda sin personal 

i FN:s barnkonvention. 

 Alla  
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3. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

Huvudmål: 

• I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet. 

• Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från kommun 

eller företag. 
 

 

 

 

 

 

Nr: Konkretiserade mål 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

8  Tydligare och bättre service till 

företagen  

 Ks, Alla  

9  Arbeta för kompetenshöjning bland 

anställda inom näringsliv och 

kommunen. 

 Bun  

10 Möjliggöra för lokala företag vid 

upphandling  

 Ks  

11 Stödja förutsättningar för innovation 

och tillväxt  

 Ks  

12 Gislaveds kommun skall förbättra sin 

placering i Svenskt Näringsliv ranking.  

 Ks, alla  



 

18 

6. Indikatorer per prioriterat område 

För att underlätta för kommunfullmäktige att följa upp hur de prioriterade områdena uppnås 

är det av vikt att besluta om indikatorer som ska ge denna information.  

 

Följande indikatorer per prioriterat område ska användas av kommunfullmäktige under 2015: 

 

1. Barns lärande 

 

Indikatorer  
Andel behöriga elever till något nationellt program (KKiK mått nr 19) 

 

Nationellt prov årskurs 3 (andel som klarat alla delproven) (KKiK mått nr  18B) 

 

Nationellt prov årskurs 6 (andel som klarat alla delproven) (KKiK mått  nr 18 ) 

 

Andel som fullföljer gymnasiet(KKiK mått nr 22) 

 

 

 

2. Staden Gislaved 

Indikatorer  

Placering i Svenskt Näringsliv ranking 

 

Placering i SKL:s undersökning- Insikten  

Index i SKL:s undersökning- Insikten 

 

Trygghetsfaktorn i medborgarundersökningen- andelen invånare som upplever att de känner sig 

trygga (KKiK mått  nr 10) 

 

 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

85% 90 % 84,4 % 90 % 85 %  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

79 % 73 % 75 % 80 % 80 %  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

 84 % 94 % 85 % 94 %  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

70 % 73 % 74 % 75 % 75 %  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

48 77 87 67 60  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

  177 150   

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

  59 65   

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

49 % 51% 55 % 55 % 55%  
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Brottsligheten - antal våldsbrott/ 1 000 invånare 

 

Medborgarundersökningen ( fritid-kultur)- betygsindex skala 0-100. Gränsen för nöjd går vid 55 

 

Medborgarundersökningen  ”Hur stor andel av invånarna tycker att Gislaveds kommun är en 

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

 

Medborgarundersökningen  - upplever påverkan(KKiK mått nr 16) 

 

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Max=57) 

(KKiK mått nr 15) 

 

Andel ekologiska livsmedel (KKiK mått nr 39) 

 

 

 

3. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Indikatorer  

Turism omsättning (ett års fördröjning) 

 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

7,8 st 7,9 st 8 st 7,9 st ??  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

56 56 56 60 60  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

55 % 54 % 55 % 56 % 56 %  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

43 % 40 % 41 % 45 % 45 %  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

38 40 49 45 50  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

14 % 25 % 23 % 25% 25 %  
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Ungdomsarbetslösheten (16-24 år) (Inget målvärde men viktigt att mäta för analysen) 

 

 

Totala arbetslösheten ( 16-64 år) (Inget målvärde för 2014 men viktigt att mäta för analysen) 

 

Antal nystartade företag- antal/1 000 invånare (KKiK mått nr 34) 

 

 

7. Direktiv och preliminära ramar inför 2015 

Som grund för 2015-2019 års budgetarbete förutsätts att de finansiella målen uppfylls. Med 

beaktande av 2013 års resultat och de prioriterade områdena samt de konkretiserade mål 

för 2015 ska nedanstående direktiv gälla för 2015 års budgetarbete. 

 

Med detta styrdokument som grund ska respektive nämnd/styrelse utarbeta en budget för 

2015 samt utblick 2016-2019.  

 

Med det strategiska styrdokumentet som grund har nämnder/styrelser ansvar att utarbeta en 
årsbudget utifrån de mål och riktlinjer som anges i styrdokument.   

De ramar som ingår i detta styrdokument är preliminära och slutlig ställning tas i samband 

med kommunfullmäktiges sammanträde i november månad. 

1. Antagande om pris- och löneförändringar 

I nuvarande Mål och budget 2014-2018 ingår 2,8 procent för löneökningar och 2,1 procent 

för inflation för år 2015. Det är troligt att 2015 års löneökning kommer att uppgå till 3,0 

procent och att inflationen blir 2,2 procent. Denna justering i förhållande till befintlig Mål och 

budget innebär en kostnadsökning med 2,0 mnkr. 

 

Trots att kommunen inte kompenseras av staten för inflationsförändringar (den s.k. 

”statsbidragspåsen” är nominellt oförändrad) är respektive nämnd och styrelse kompenserad 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

380 mnkr  
 

420 mnkr 420 mnkr  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

21 % 20,8 % 17,2 ??? ??  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

8,9 % 9,6 % 8,8 % ??? ??  

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

4,8 st 4,2 st 4,8 st ??? ???  
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med 2,2 procent (exklusive löneökningar). Detta förfaringssätt är det tydligaste men kräver 

samtidigt ett aktivt arbete med bland annat de konkretiserade målen. 

 

Anslaget för löneökningar ligger på kommunstyrelsen för att fördelas till respektive nämnd 

när avtalsrörelsen är klar under 2015.  

 

Inflationskompensationen fördelas till respektive nämnd i ramberäkningen. 

2. Pensionskostnader  

Enligt beräkningar kommer kommunens pensionskostnad för år 2015 att blir ca 79,5 mnkr, 

vilket är 2 mnkr högre än den nivå som ingår i nuvarande Mål och budget 2014-2018 för år 

2015.  

3. Skatteförändringar 

Kommunens skatteintäkter för 2015 var beräknade till 1 499 mnkr i Mål och budget 2014-

2018, vilket var baserat på 28 775 invånare. Enligt senare beräkningar baserade på 

kommunförbundets cirkulär 2014:17 har skatteintäkterna ökat till totalt 1 514 tkr. 

Förändringen beror framförallt på: 

 Förbättrad skatteunderlagsutveckling men sänkt invånarantal +5,0 mnkr 

 LSS-utjämning +11,0 mnkr 

 

Denna beräkning av skatteintäkter baseras på 28 700 invånare och att skattesatsen är 

oförändrat 22:13 procent.  

 

 

Det är viktigt att beakta att de beräknade skatteintäkterna förutsätter att LSS-avgiften inte 

blir högre än 7,8 mnkr.  

 

Skatteintäkterna är en av de mest osäkra faktorerna, eftersom de är beroende av 

samhällsutvecklingen. En sänkning av rikets skatteintäkter slår mycket hårt mot respektive 

kommun. Intäkterna minskar direkt medan verksamhetens kostnader kvarstår. 
 

LÄNETS SKATTER 2014 

Värnamo  Lägst 21:12 

Vaggeryd   21:19 

Jönköping   21:34 

Tranås   21:41 

Vetlanda                                                   21:51 

Mullsjö                                                     21:84 

Sävsjö                                                       21:92 

Aneby   22:09 

Gislaved   22:13 

Habo   22:17 

Nässjö   22:19 

Gnosjö   22:24 

Eksjö  Högst 22:26 
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Länet (vägt)   21:60 

Riket (ovägt)   20:65 

 

4. Ränteeffekter och avskrivningar  

Kommunens räntekostnader och avskrivningsnivåer var i Mål och budget 2014-2018 

budgeterade till totalt 81,2 mnkr för år 2015. I nuvarande förutsättningar för 2015 års 

avskrivningar ingår 80,3 mnkr vilket i sin tur baserades på en investeringsnivå på 97 mnkr år 

2015.  

Enligt bokslut 2013 uppgår räntor och avskrivningar till 73,7 mnkr. Den kraftiga uppgången i 

förhållande till år 2013 beror bl a på höga investeringar år 2014. 

 

 

5. Demografiförändringar 

De demografiförändringar som redovisades i avsnitt 3.7 måste beaktas i fördelningen av 2015 

års budgetramar. Utifrån kostnad per barn, gymnasieelev o.s.v. omfördelas 2015 års ramar 

enligt nedanstående tabell (mnkr). Ett minskat anslag till verksamheten innebär att det står 

minustecken framför beloppet. Ett minustecken på totalnivån innebär att kommunens 

resultat förbättras med detta belopp. 

 
 (- är minskad tilldelning) 2014 2015 2016 2017 2018 

Äldreomsorg 0,0 0,5 1,1 1,6 2,0 

Förskola/DBV/Förskoleklass 0,0 -0,3 -1,4 -1,5 -0,7 

Grundskola Åk 1-3 0,0 0,6 -0,2 -1,3 -2,8 

Grundskola Åk 4-6 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,1 

Grundskola ÅR 7-9 0,0 0,5 1,2 1,3 1,1 

Gymnasieskola 0,0 -2,7 -6,4 -8,1 -7,6 

      

Totalt 0 -1,4 -5,9 -8,1 -8,1 
 

 

För budget 2015 ska därmed nämndernas ramar sänkas med 1,4 mnkr som följd av 
demografiska förändringar. 

6. Vårpropositionen 

Under avsnitt 3.3 presenteras effekter på kommunens verksamheter utifrån 

vårpropositionens intentioner. Vilka ekonomiska effekter detta blir för kommunen är i 

dagsläget omöjligt att beräkna i och med att det inte framkommer av vårpropositionen om 

ökade statliga anslag blir i form av riktade statsbidrag eller som en fördelning per invånare. 
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8. Justeringar  

Nedan presenteras justeringar av grundramen.  

 

1.  Bokslutsjusteringar 0 mnkr 

2. Justering av utblick 2015 +0,3 mnkr 

 För kommunstyrelsen finns en ramsänkning med 0,3 mnkr fr om år 2015avseende 

konjunkturpaket. Denna sänkning är felaktig i och med att budgeten för 2014 ingår 

ett statsbidrag vilket innebär att nettoanslaget är 0 och därmed kan det inte göras en 

sänkning med 0,3 mnkr. 

3. Allmän justering -15,1 mnkr  

Kommunstyrelsen (-1,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -2,0 mnkr 

 Anslag avseende Stiftelsen Gisleparken +1,0 mnkr 

Socialnämnden ( -7,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -7,0 mnkr 

Barn- och utbildningsnämnden (-4,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -4,0 mnkr 

Kulturnämnden (-0,2 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,2 mnkr 

Tekniska nämnden (-1,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -1,0 mnkr 

Bygg- och miljönämnd (-0,2 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,2 mnkr 

Fritidsnämnden (-0,5 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,5 mnkr 

Fastighetsnämnden (-1,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -1,0 mnkr 

Räddningsnämnden (-0,2 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,2 mnkr 
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4. Budgetjustering som följd av de konkretiserade målen. 4,0 mnkr 

De konkretiserade målen ska ses som en generell övergripande styrning av respektive 

nämnds verksamhet och ekonomisk fördelning inom den tilldelade ramen. Merparten av 

dessa mål skall inarbetas i befintlig ram men i vissa fall tillskjuts medel. Under denna rubrik 

kommenteras de konkretiserade mål som innebär ekonomiska budgetjusteringar.  

 Till Kommunstyrelsen anslås 4,0 mnkr avseende mål nr 5 ” Prioritera arbetet med 

utveckling av e-samhället.” 

 

5. Tidigare beslut för inarbetning i budget. 

 Inga beslut tagna som påverkar ramtilldelningen. 
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10. Sammandrag 

Sammanställning av rampåverkande förändringar enligt ovan. 

 
Åtgärd mnkr Över

g /fin 

KS Räddn. 

nämnd 

Teknisk 

nämnd 

B o M 

 

Social 

nämnd 

Fritids 

nämnd 

BUN Kultur 

nämnd 

Fastighets 

nämnd Summa 

Budget 2014 

(avtal -14 ej fördelat) 

22,6 75,8 30,8 42,6 10,3 550,3 36,6 703,3 26,6 0 1 498,9 

Löneökning 3,0 %  31,4          31,4 

Bokföringsteknisk 

justering 

 0,1  0,15    0,05   0,3 

Inflation 2,2 % 0 0,3 0 -0,2 -0,1 2,6 0,4 4,5 0,3 0 7,8 

Demografi      0,5  -2,0   -1,5 

Bokslutsjustering           0,0 

Befintlig utblick   6,0 0,4 1,2  0,6 1,4 3,2 1,4 0 14,3 

Justering av 

utblick 2015 

 0,3         0,3 

Allmän justering  -1,0 -0,2 -1,0 -0,2 -7,0 -0,5 -4,0 -0,2 -1,0 -15,1 

Konkretiserade 

mål 

 4,0         4,0 

Vårproposition           0 

Ram 2015 54,0 85,5 31,0 42,8 9,9 547,4 37,9 704,7 28,1 -1,0 1 540,4 

Ovanstående ramar kan komma att justeras avseende interna kostnader/intäkter. Dessa justeringar kommer ej att påverka 

nämndernas handlingsutrymme. 
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1. Investeringsbudget (preliminär) 

Enligt Mål och budget 2014-2018 uppgår den totala investeringsnivån för 2015 till 97,5 mnkr 

(inkl 2,2 % inflation). Denna nivå kvarstår utan justering. 

 

Investeringsramen fördelas enligt följande: (inkl. 2,2 procent inflation) mnkr:  

 
Kommunstyrelsen 6,8 

Räddningstjänsten 4,0 

Tekniska nämnden 26,0 

Bygg- och miljönämnden 0,1 

Socialnämnden 2,1 

Fritidsnämnden 2,8 

Barn- och utbildningsnämnden 16,0 

Kulturnämnden 2,8 

Fastighetsnämnden 36,9 

TOTALT 97,5 
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2. Resultat 2015 

Med de skatteförändringar, inflationsförändringar, ramförändringar m.m. som presenterats i 

detta dokument kommer det finansiella målet på +15 mnkr som ett genomsnitt för perioden 

2014-2018 att uppnås om nuvarande resultat i utblick 2014-2018 bibehålls för åren 2016-

2018. 

 

RESULTATBUDGET 
(mnkr)   År 2015 
   

Ram 2015  -1 540,4 

Pensioner/kapitalkostnader  110,6 

Avskrivningar  

Återstående anpassning  

-80,3 

0,0 

Verksamhetens nettokostnad  -1 510,0 

    

Skatteintäkter   1 514,2 

Finansnetto  2,0 

   

   

Årets resultat  6,2 
   

Soliditet  76 % 

   

 

 

 

 

 

Ekonomienheten 2014-05-13 

 

 

Stefan Tengberg 

Ekonomichef 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §230 Dnr: KS.2014.94 00

Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Torggatan i
Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 april 2014 beslutat att hos
kommunstyrelsen anhålla om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt nr
52021, Smålandsstenar Torggatan gc-väg och gata.

Enligt bilaga 2 Investeringar 2014-2018 till Mål- och budgetdokumentet ska
investering som löper på fler år under utblicksperioden än 2014 anmälas till
kommunstyrelsen för igångsättningsbeslut.

Kommunstyrelsekontorets förslag till beslut är att godkänna igångsättning av
investeringsprojekt 52021, Torggatan Smålandsstenar, som genomförs under
åren 2014-2015 med anslag som finns i budget 2014 samt utblick 2015.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 20 november 2013, § 134
Tekniska nämnden den 23 april 2014, § 48
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2014
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 20 maj 2014, § 31

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna igångsättning av investeringsprojekt 52021, Torggatan i
Smålandsstenar, som genomförs under åren 2014-2015 med anslag som
finns i budget 2014 samt utblick 2015, samt

att meddela kommunfullmäktige kommunstyrelsens beslut.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige
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