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Mål och budget 2015-2019 

Budgetens innehåll och 
uppbyggnad 

Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa 
att de politiska viljeinriktningarna ska få 
genomslag i verksamheterna. Styrmodellen ska 
också bidra till att skapa en helhetsbild och en 
röd tråd från visionen ända ut i det dagliga 
arbetet. Styrmodellen i sig är politiskt neutral 
och ska fungera oavsett politikens innehåll och 
över tid. Det är vad man fyller styrmodellen 
med som ska spegla rådande politiska 
viljeinriktningar.  

I budgetdokumentet finns redovisat hur de 
övergripande målen skall genomföras för 
kommunen som helhet samt att det under 
respektive nämnd redovisas nämndens 
ekonomiska resurstilldelning samt hur 
nämnden skall bidra till att de övergripande 
målen uppnås.  

 

I bilagorna 1 och 2 redovisas detaljerade 
driftförändringar och investeringsplaner under 
perioden 2015-2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23 § 
106 om de yttre begränsningarna för 
nämndernas budgetarbete genom beslut om 
Strategiskt styrdokument inför mål och budget 
2015-2019.  

 

Visionen, kommunstyrelsens ledningsidé, 
styrprinciperna och de finansiella, 
personalpolitiska och prioriterade områden 
revideras inte årligen. De utgör tillsammans 
med planeringsförutsättningarna det yttre 
ramverk som planeringen för den kommande 
budgetperioden förhåller sig till.  

De konkretiserade målen har ett kortare 
tidsperspektiv och syftar till att stegvis få 
kommunen att närma sig visionen och de 
prioriterade områdena samt göra det möjligt 
för kommunen att på bästa sätt möta de 
omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument 
som grund bereder nämnder och styrelser 
förslaget till Mål och budget 2015-2019 som 
sedan fastställs av kommunfullmäktige i 
november månad. 

Ekonomi och 
verksamhetsstyrning i 
Gislaveds kommun 

God ekonomisk hushållning innebär för 
Gislaveds kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet 
med de övergripande och konkretiserade 
målen 

 de finansiella målen uppnås 
 som en attraktiv arbetsgivare uppnås de 

personalpolitiska målen. 
 

Ett grundläggande syfte med styrning är en 
medveten samordning och inriktning av 
verksamhetens delar mot gemensamma mål. 
Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna 
i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar för 
den samlade kommunala verksamhetens 
utveckling utöver den egna 
kärnverksamhetens behov och intressen. 

 

För att samordna och ge ett utökat stöd för 
verksamheten har gemensamma definitioner 
samt en styrmodell för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning utvecklats.  

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att 
kommunfullmäktige har antagit en Vision, 
prioriterade mål, Finansiella mål samt 
Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål 
har kommunfullmäktige för år 2015 angivit ett 
antal konkretiserade mål som ska styra 
mot de prioriterade områdena och visionen. 

 

Visionen skall beskriva vad 
kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. 
Visionen skall vara ett redskap för styrning av 
den kommunala verksamheten. 

Gislaveds kommun har en vision som är en 
ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall 
utvecklas. Visionen skall vara styrande för 
budgetarbetet. 
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Gislaveds kommun är platsen man gärna 
identifierar sig med och har en god relation till. 

 

Den kommunala organisationen – förtroendevalda 
och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom 
att vi: 

• levererar en fungerande vardag för 
individen, 

• fungerar som informationssamlare, 
samordnare och bas för nätverk, 

• samverkar för en tillgänglig region och 
effektiv resursanvändning, 

• uppmärksammar bärarna av den 
kulturella industrikommunen. 

 

 

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

 

De prioriterade områdena är: 

 Barns lärande 
 Staden Gislaved 
 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

 

Finansiella mål är det viktigaste 
instrumentet för att styra tilldelning av 
resurser till verksamheten. De finansiella 
målen är anpassade för att skapa ett 
ekonomiskt resultat som klarar framtida 
åtaganden i form av bl a pensionskostnader m 
m. 

• Resultatnivån under femårsperioden 2015-
2019 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 
mnkr per år 

• Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 
perioden 2015-2019 ska, som genomsnitt, 
inte vara lägre än 73 procent. 

 

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) 
måste vara positivt om ekonomin inte ska 
försämras. En försämrad ekonomi innebär 
mindre resurser till verksamheten. För att 
klara kommunen framtida pensionskostnader 
behöver resultatet vara lägst 15 mnkr.  

 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna 
som har finansierats med sparade skattemedel. 
Sjunker soliditeten tvingas kommunen låna 
mer till investeringarna och därmed ökar 
räntekostnaderna och en mindre del av 
skatteintäkterna kan användas till 
verksamheterna.  

 

Dessa mått är av mycket stor betydelse för 
kommunens ekonomiska utveckling och helt i 
linje med den kommunala redovisningslagen 
om god ekonomisk hushållning. 

 

Personalekonomiska mål är av avgörande 
betydelse både för att öka kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra 
till god ekonomisk hushållning. 

De personalekonomiska målen är 

• 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 %.  

 

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att 
utföra givna inriktningar utifrån givna 
ekonomiska ramar. I detta planeringsarbete 
gör respektive nämnd en 
verksamhetsbudget som beskriver 
verksamhetens uppgift, vad den skall göra och 
för vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål 
för verksamheten utifrån de prioriterade 
områdena. 
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Prioriterade områden 
och konkretiserade mål 

För respektive prioriterat område har 
kommunfullmäktige fastställt konkretiserade 
mål (inriktningarna) som är förväntningar eller 
krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska 
riktas. De konkretiserade målen är framtagna 
utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, 
kommunstyrelsens ledningsidé och de 
finansiella och personalekonomiska målen. 

Under nämndernas texter förklarar 
nämnderna hur de tänker arbeta med de 
konkretiserade målen. 

 

Barns lärande 
Detta prioriterade område innebär att 

• Alla barn når behörighet till 
gymnasieskolan. 

• För att varje barn ska kunna nå så långt 
som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan 
mellan alla runt barnet: trygg miljö i och 
utanför skolan 
 

Kommunfullmäktige styr med de 
konkretiserade målen: 

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

• Prioritera förbyggande verksamhet för 
barn och ungdomar 

• Fler pedagoger och/eller vuxna i skolan. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

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) 

 

 

Staden Gislaved 
Detta prioriterade område innebär att 

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

• Konceptet Staden Gislaved upplevs och 
stödjer hela kommunens attraktivitet.  

 
Kommunfullmäktige styr med de 
konkretiserade målen: 

• Prioritera arbetet med utveckling av e-
samhället. 

• Fortsatt prioritering av marknadsföringen av 
kommunen 

• 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 nämnder ska utbilda sin personal i FN:s 
barnkonvention. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Indikatorer  

• Trygghetsfaktorn i medborgarundersökningen- 
andelen invånare som upplever att de känner 
sig trygga (KKiK mått  nr 10) 

• 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) 
 
 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Detta prioriterade område innebär att 

• I Gislaveds kommun har vi det bästa 
företagsklimatet. 

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

 

 

 

Kommunfullmäktige styr med de 
konkretiserade målen: 

• Tydligare och bättre service till företagen 
• Arbeta för kompetenshöjning bland anställda 

inom näringsliv och kommunen. 
• Möjliggöra för lokala företag vid upphandling 
• Stödja förutsättningar för innovation och 

tillväxt 
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• Gislaveds kommun skall förbättra sin 
placering i Svenskt Näringsliv ranking. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Indikatorer  

• Placering i Svenskt Näringsliv ranking 
• Placering i SKL:s undersökning- Insikten 
• Index i SKL:s undersökning- Insikten 
• Turism omsättning (ett års fördröjning) 
• Ungdomsarbetslösheten (16-24 år) 
• Totala arbetslösheten ( 16-64 år) 
• Antal nystartade företag- antal/1 000 

invånare (KKiK mått nr 34) 
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Ekonomiska 
förutsättningar 

 

Kommunens budgetarbete påverkas i mycket 
stor grad av den statliga styrningen. I vår- och 
höstpropositionen framgår hur statliga beslut 
kommer att påverka kommunerna och 
därmed Gislaved kommuns kommande 
budgetarbete.  

 

Årets höstproposition kommer senare än 
vanligt och hanteras av riksdagen i början av 
december månad. Även om riskdagen ej har 
antagit höstpropositionen har SKL analyserat 
det förslag som har kommit från regeringen i 
cirkulär 2014:39. 

 

Följande sammanställning är några av de 
förutsättningar som ligger till grund för 
kommunens budgetarbete och är hämtade 
från SKL:s cirkulär 2014:39. 

 

Regeringens bild av den 
samhällsekonomiska utvecklingen 

Regeringens bedömning över den 
makroekonomiska utvecklingen i 
budgetpropositionen är något sämre jämfört 
med den bild som visades i vårpropositionen. 
Tillväxten år 2014 är svagare på grund av den 
svaga BNP-tillväxten under de två första 
kvartalen. Även tillväxtprognosen för 2015 är 
betydligt svagare. 

Regeringen bedömer att det sker en gradvis 
återhämtning i svensk ekonomi under de 
närmaste åren. 

 

Arbetslösheten ligger dock kvar på en hög 
nivå, kring 8 procent. De framåtblickande 
indikatorerna tyder sammantaget på en 
fortsatt uppgång i sysselsättningen 2014. I takt 
med att produktionen ökar snabbare får 
företagen ett större behov av att öka 
arbetsstyrkan. Sysselsättningen förväntas 
framöver öka snabbare än arbetskraften och 
arbetslösheten minskar gradvis till 6,1 procent 
2018. 

 

Inflationen har varit låg under en längre tid till 
följd av låga importpriser och ett lågt 
resursutnyttjande. På sikt väntas dock 
inflationen stiga i takt med att 
resursutnyttjandet ökar. 

 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 20
14 

2015 2016 2017 2018 

BNP (1) 2,2 2,8 3,0 2,9 2,5 

Arbetade timmar (1) 1,4 1,3 1,3 1,2 0,8 

Arbetslöshet (2) 7,9 7,3 6,7 6,4 6,5 

Timlön (3) 2,8 3,1 3,4 3,7 3,8 

Konsumentpris, KPI 0,0 0,9 2,2 3,0 3,2 

      

 1Kalenderkorrigerad utveckling. 
2. % av arbetskraften 
3.Konjunkturlönestatistik 
 

Kommunala skatteunderlaget 

Regeringens skatteunderlagsprognos visar 
stark utveckling, framförallt åren 2016–2017 
(tabell 3). En förklaring till detta är att 
regeringen förutser en förbättring av 
arbetsmarknaden med kraftig ökning av 
arbetade timmar och tilltagande 
löneökningstakt dessa år. Åren 2015 och 2016 
påverkas skatteunderlaget också direkt av två 
regeländringar som föreslås i 
budgetpropositionen. 

 

Tabell 2. Regeringens 
skatteunderlagsprognos 

Procentuell förändring 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Faktisk utveckling 3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 4,6 

Underliggande utveckling 3,9 3,7 4,5 5,3 5,3 4,6 

Anm.: underliggande utveckling visar skatteunderlagets 
utveckling justerad för regelförändringar. 

Källa: Finansdepartementet. 
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Kommunens ekonomiska 
förutsättningar för 
flerårsplanen. 
För att få en bild av kommunens kostnadsnivå 
är en jämförelse med liknande kommuner i 
landet viktig. I jämförelsen ingår två av de mest 
likartade kommunerna i landet samt 
grannkommunen Värnamo samt 
riksgenomsnittet. 

 

Politiska nettokostnader per invånare 

 
 

Gislaveds kostnader har under denna period 
ökat med 31 % vilket för riket är 6 %. 

 

Kulturverksamhetens nettokostnad per 
invånare 

 
 

Gislaveds kostnader har under denna period 
ökat med 22 % vilket för riket är 7 %. 
Gislaveds kommun ligger historiskt på en hög 
kostnadsnivå. 

 

Fritidsverksamhetens nettokostnad per 
invånare 

 
Gislaveds kostnader har under denna period 
ökat med 20 % vilket för riket är 16 %. 
Gislaveds kommun ligger historiskt på en hög 
kostnadsnivå. 

 

Nettokostnad infrastruktur per invånare 

 
 

Gislaveds kostnader har under denna period 
ökat med 22 % vilket för riket är 11 %. 
Gislaveds kommun ligger historiskt på en låg 
kostnadsnivå men kostanden har ökat kraftigt 
från 2011. 

 

 

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 65+ 

 
 

Gislaveds kostnader har under denna period 
ökat med 2 % vilket är samma nivå som riket. 
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Gislaveds kommun ligger historiskt på en hög 
kostnadsnivå. 

 

Nettokostnad för individ- och familjeomsorg 
per invånare 

 
 

Gislaveds kostnader har under denna period 
ökat med 6 % vilket för riket är 12 %. 
Gislaveds kommun ligger historiskt på en låg 
kostnadsnivå. 

 

 

Nettokostnad för grundskolan per elev 

 
 

Gislaveds kostnader har under denna period 
ökat med 11 % vilket är samma nivå som riket. 
Gislaveds kommun ligger historiskt på en hög 
kostnadsnivå men kostnadsökningen har 
avstannat de sista åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettokostnad förskola per invånare 1-5 år 

  

 

 

 

Gislaveds kostnader har under denna period 
ökat med 14 % vilket för riket är 15 %. 
Gislaveds kommun ligger historiskt på en lägre 
kostnadsnivå än riksgenomsnittet. 

 

Antal årsarbetare per 1000 invånare 

 
 

Detta är ett förhållandevis svårmätbart mått 
därför att kommunerna har bolagiserat i olika 
stor omfattning. Av denna anledning kan 
rikssnittet vara svårjämförbart men i 
förhållande till liknande kommuner ligger 
Gislaved i ett mellanskikt. 
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Utdebitering 

Utdebiteringen är oförändrad och uppgår till 
22,13 %.  
 
Skatteberäkningarna för perioden 2015-2019 
är baserad på att utdebiteringen kvarstår på 
22,13 % samt att befolkningen sjunker till 28 
700 invånare år 2015 för att år 2019 uppgå till 
28 300 invånare. 
 
Befolkningsprognos 2013-2021 

Gislaveds kommuns befolkningsprognos för 
2014 sträcker sig fram till år 2022. Under 
prognostiden förväntas Gislaved att fortsätta 
att tappa invånare. Följande tabell visar 
utvecklingen från 1974 och fram till år 2022.  

 
 

Förändringen i invånarantal är prognostiserad 
till följande: 

 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal inv. 

 

28713 

 

28700 

 

28415 

 

28290 

 

28175 

 

28070 

 

27975 

Förändring 
(ackumuler
ad)  -13 -298 -423 -538 -643 -738 
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Modell för finansiell 
analys 

För att beskriva och analysera kommunens 
ekonomiska läge används fyra rubrikområden 
som benämns resultat och kapacitet samt 
risk och kontroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Finansiellt resultat 
Här analyseras periodens resultat samt 
balansen mellan intäkterna och kostnaderna. 
En analys görs även över årets investeringar 
och deras utveckling och finansiering.  
 
Nyckeltalen som redovisas här är; 
 Period resultat och prognostiserat 

resultat 
 Periodens investeringar och 

prognostiserade årsnivå 
 
 
2. Kapacitet 
Här redovisas kommunens finansiella 
motståndskraft på lång sikt. Ju starkare 
kapacitet kommunen har desto mindre känslig 
blir kommunen för konjunkturnedgångar. 
 
Nyckeltalen som redovisas här är; 
 Soliditet 
 Skuldsättning 
 Långfristiga skulder 

 

3. Riskförhållande 
Under den tredje aspekten bedöms hur 
kommunen klarar att möta finansiella problem 
på kort och medellångt perspektiv. En god 
ekonomisk hushållning innebär att kommunen 
inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 
möta finansiella problem.  
 
Nyckeltalen som redovisas här är; 
 Likviditet 
 Finansiell risk 
 Borgensåtaganden 
 Pensionsåtaganden 

 
 
4. Kontroll 
Under den fjärde och sista aspekten mäts hur 
de finansiella målen efterlevs och planer följs.  
 
Nyckeltalen som redovisas här är; 
 Måluppfyllelse 
 Avstämning av balanskravet

 

Resultat 
 

Kapacitet 

 

Risk 
 

Kontroll 
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Resultat  

 
INLEDNING 
Kommunen har två finansiella mål 
• 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. 
 

Av dessa mål uppnås resultatnivån under 
planperioden men däremot ligger soliditetsmåttet 
under målet. God ekonomisk hushållning uppnås 
därmed ej fullt ut även om 2013 års goda resultat 
beaktas.  
 

 
 
 
Nettokostnadsutveckling 
En viktig del i begreppet god ekonomisk 
hushållning är att mäta hur nettokostnaderna 
utvecklas i förhållande till skatteintäkterna. 
Verksamhetens nettokostnad visar hur stor del av 
kommunens löpande verksamhet som måste 
täckas med framförallt kommunalskatt. 
 
Genom att jämföra ökningstakten för 
nettokostnaderna med ökningstakten av 
skatteintäkterna under en tidsperiod, får vi 
information om det är nödvändigt med en 
skattehöjning/skattesänkning eller att minska 
nettokostnader. 
 
Om nettokostnaderna ökar snabbare än 
skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi 
och så småningom måste mellanskillnaden täckas 
med höjd utdebitering eller nedskärning av 
verksamheten.  

 
 
För perioden 2015-2019 framgår av diagrammet 
att utvecklingen av nettokostnaderna är något 
lägre än skatteintäkterna, vilket är nödvändigt för 
att god ekonomisk hushållning skall vidmakthållas. 
En viktig förutsättning för att nettokostnaderna ej 
ökar mer än skatteintäkterna är att det fr om 
2016 görs effektiviseringar/omstruktureringar 
motsvarande 30 mnkr som ökar till 65 mnkr år 
2019. 
 
 
Investeringsnivån 
I relation till det finansiella målet att resultatet 
under planperioden 2015-2019 som genomsnitt 
skall uppgå till 15 mnkr, måste investeringsnivån 
anpassas till ett genomsnitt på 85-95 mnkr/år. En 
högre nivå innebär på sikt att en större del av 
skatteintäkterna går till finansiella kostnader och 
en mindre del till verksamhetskostnader.  

 
 
 
Enligt mål och budget 2015-2019 uppgår den 
genomsnittliga investeringsnivån till 102 mnkr 
vilket är en nivå som är något för hög på lång sikt. 
Detta visar sig i att soliditetsmåttet ej uppnås. 
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Kapacitet 
Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långfristiga 
finansiella utrymme och visar hur stor del av 
tillgångarna som finansieras med eget kapital, eller 
hur stor del av investeringarna som har 
finansierats med sparade skattemedel.  
 

 
 
 
Det finansiella målet är att ”Soliditeten (exkl. 
pensionsskuld) för perioden 2015-2019 som 
genomsnitt inte ska vara lägre än 73 procent”. 
Detta mål uppnås ej för perioden 2015-2019 men 
beroende på om soliditeten bli hög år 2014 kan 
målet komma att uppnås. I och med att 
investeringsnivån ligger över 85-95 mnkr/år 
sjunker soliditeten under 73 %. För att soliditeten 
ej ska sjunka ytterligare och uppgå till minst 73% 
är det nödvändigt med ett genomsnittligt 
driftresultat på 20 mnkr/år samt att 
investeringsnivån är 80-85 mnkr/år.  
 
Skuldsättning 
Med nuvarande förutsättningar och under 
förutsättning att prognosen för 2014 års 
investeringsnivå (192 mnkr) blir verklighet 
kommer det under planperioden att upptas lån 
upp till 95 mnkr. Lånebehovet finns under 2014-
2017 för att upphöra år 2018. Att lånebehovet är 
tillfälligt beror enbart på att investeringsnivån 
sjunker i slutet av planperioden samt att det 
genomsnittliga resultatet beräknas till 15 mnkr/år. 
 

Risk 
Kassalikviditet 
Likviditet som beskriver kommunens 
betalningsförmåga på kort sikt kan visas som 
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga 
skulder, kassalikviditet. Bokslut 2013 visade en 
kassalikviditeten på 49 % men som följd av stora 
investeringar och en låg likviditet kommer 

kassalikviditeten att sjunka till ca 14 %. Detta 
scenario försämrar kommuns riskexponering. 
 
Likviditet (mnkr) 
31/12 Budget 

2015 
Utblick 
2016 

Utblick 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Kassalik
viditet % 

14 14 16 20 19 

Likviditet 
mnkr 

2 2 9 24 21 

 
Ovanstående sammanställning visar att 
likviditeten ligger från 0 till 24 även om 
låneskulden har ökat med 65 mnkr år 2014-2019. 
Denna negativa bild av likviditeten kan komma att 
förbättras om investeringsnivån år 2014 blir lägre 
än vad som anges i prognosen för 2014. 
 
Finansiell risk 
I och med att kommunen har en förhållandevis låg 
lånenivå samt att möjligheten finns att utnyttja 
checkkrediten så är den finansiella risken mycket 
låg. Risken är däremot högre i dagsläget samt 
under denna planperiod i och med att kommunen 
är belånad 
 
Borgensåtagande 
Det totala borgensåtagandet beräknas att uppgå 
till 432 mnkr per 2014-12-31 och avser i 
huvudsak kommunala bolag.   
 
Gislaveds kommun har förbundit sig att teckna 
borgen med ytterligare 182 mnkr till framförallt 
AB Gislavedshus och Gislaved Energi AB. Det 
totala borgensåtagandet skulle därmed kunna öka 
till 612 mnkr under planperioden.  
 
Pensionsåtagande 
Pensionskostnaden beräknas öka från 81 mnkr år 
2015 till 96 mnkr år 2019. Den totala 
pensionsskulden beräknas till 621 mnkr år 2018 
vilket är en marginell sänkning i förhållande till år 
2014 då skulden beräknas vara 624 mnkr. 
En anledning till att skulden sjunker är den 
partiella inlösen som gjordes under 2011 och 
2012. 
 
Befolkningsförändring 
Då de i budgeten ingående skatteintäkterna har 
beräknats förutsätts att invånarantalet under 
perioden 2015-2019 sjunker från 28 700 till 28 
300 invånare.  
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Historiskt har invånarantalet sjunkit och det är 
därför viktigt att beakta att det ligger en risk i 
denna beräkning, en risk i form av att 
skatteintäkterna kan blir lägre. 
 
 

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

• Resultatnivån under femårsperioden 
2015-2019 ska uppgå till i genomsnitt 
minst 15 mnkr per år 
o Genomsnittet beräknas till drygt 15 mnkr 

efter beaktande av överskott fr om år 
2011. 

• Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 
perioden 2015-2019 ska, som genomsnitt, 
inte vara lägre än 73 procent. 
o Soliditeten blir under 73 % även efter 

beaktande av soliditet fr om år 
2011. 

 

 Personalekonomiska mål är av avgörande 
betydelse både för att öka kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till 
god ekonomisk hushållning. 
 
De personalekonomiska målen är 

• Gislaveds kommuns löne- och 
personalpolitik ska främja oss som 
attraktiv arbetsgivare. 
o Utveckla processen kring 

lönebildningen 
 

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

 
   
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsekontoret 2014-12-02 
Stefan Tengberg, Ekonomichef 
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Resultaträkning/kassaflödesanalys/Balansräkning 
 
Resultatbudget 

(mnkr) 

Utfall 
2013 

Delårs 
bokslut 
2014(progn
os) 

Budget 
2015 

Utblick 
2016 

Utblick 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Förändrad verksamhet 
(inflationsjusterad)    -14,3 -29,3 -31,4 -36,4 

Verksamhetens 
nettokostnader (a,b) 

 

-1 326 

 

-1 384 

 

-1 429 

 

-1 495 

 

-1 557 

 

-1 613 

 

-1 634 

Varav pensionskostnader (c-
e) 

 

-83 

 

-78 

 

-81 

 

-84 

 

-88 

 

-96 -96 

Avskrivningar -80 -72 -81 -81 -81 -82 -83 

 

Effektivisering/ 
omstrukturering 

   30 50 65 65 

        

Verksamhetens 
nettokostnader 

 

-1 406 

 

-1 456 

 

-1 511 

 

-1 547 

 

-1 588 

 

-1 629 

 

-1 681 

        

Skatteintäkter+ 1 435 1 458 1 511 1 558 1 602 1 646 1 696 

Generella statsbidrag        

Finansnetto 3 2 1 0 0 0 -1 

        

Årets resultat 32 4 1 11 14 17 14 

Övergripande förutsättningar. 

a). De ingående kapitalkostnaderna inkluderar en internränta på 2,5 % vilket följer SKL:s rekommendation enligt 
cirkulär 2014:42. Kommunens ränta på nuvarande låneskuld används inte som internränta därför att låneskulden är 
mycket låg i förhållande till tillgångsmassan och avspeglar därmed ej räntan övertiden.  

b). För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika 
verksamheterna med ett internt pålägg om 6,83 % på utgående pensionsberättigad lön. Pålägget avser att fastställa den 
genomsnittliga kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och skall spegla kostnaden för ett års nyintjänande av 
pensionsförmåner för de anställda. Dessa interna kostnader uppsamlas här som en kommunintern intäkt. 

c). Avsättningen till pensionsskuld är beräknad utifrån den så kallade blandmodellen och avser kostnader, inklusive 
finansiella kostnader och löneskatter, för årets intjänande minskat med beräknade utgående pensioner för den del som 
inte omfattas av individuella delar eller av försäkringslösningar. 

d). pensionsbetalningar och pensioner individuell del avser dels löpande utbetalningar på redan pensionerade, dels 
kostnader för den premiebaserade delen i pensionsavtalet. 

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

(mnkr) 

Utfall 
2013 

Delårs 
bokslut 
2014(pr
ognos) 

Budget 
2015 

Utblick 
2016 

Utblick 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

       

Årets resultat 32 4 1 11 14 17 14 

Avskrivningar 80 72 81 81 81 82 83 

Ökning/minskning korta 
skulder 

5       

Ökning/minskning korta 
fordringar 

24       

Rörelsekapitalförändringar 2       

Medel från löpande 
verksamheten 

140 76 82 92 95 99 97 

        

Nettoinvesteringar -146 -191 -148 -113 -98 -73 -80 

Medel från investerings 
verksamheten 

 

-146 

 

-191 

 

-148 

 

-113 

 

-98 

 

-73 

 

-80 

        

Förändring långfristiga skulder 1 60 65 20 10 -10 -20 

Medel från finansierings 
verksamheten 

1 60 65 20 10 -10 -20 

        

ÅRETS KASSAFLÖDE        

Likv. Medel vid årets början 57 57 2 2 2 9 24 

Likv. Medel vid årets slut 52 2 2 2 9 24 21 

Förändring av likvida 
medel 

-5 -55 0 0 +7 +15 -3 

Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Den beskriver det likvida 
flödet inom sektorerna, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. 
Av kassaflödesbudgeten framkommer hur likvida medel förändras mellan åren. 
I kassaflödesbudgeten ingår en preliminär beräkning avseende kvarstående investeringsanslag från år 2014 som 
troligtvis kommer att ombudgeteras till 2015. Kassaflödesbudgeten baseras även på delårsbokslut 2014.  
Det kommer att göras en ny beräkning av ombudgetering i början av år 2015. 
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Balansbudget 
(mnkr) 

Utfall 
2013 

Delårs 
bokslut 

2014(pro
gnos)  

Budget 
2015 

Utblick 
2016 

Utblick 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Tillgångar        
Anläggningstillgångar 1 154 1 297 1 364 1 395 1 412 1 403 1 401 
Omsättningstillgångar    130    51      51 51 58 74 70 
        
Summa tillgångar 1 284 1 348 1 415 1 446 1 470 1 477 1 471 
        
Eget kapital och 
skulder 

       

        
Eget kapital    978    982 984 995 1 009 1 026 1 040 
Skulder    306    366 431 451 461 451 431 
        
Summa eget kapital 
och skulder 

1 284 1 348 1 415 1 446 1 470 1 477 1 471 

Soliditet % 76 73 70 69 69 70 71 
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Finansförvaltning 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 1 595 150  1 675 442  1 699 435         

Kostnader -122 670 -199 175 -192 404         

Netto-kostnader 1 472 479 1 476 267 1 507 031 1 553 840 1 601 691 1 641 868 1 693 446 

Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

        

Skatteintäkter 1 435 635 1 460 006 1 510 604 

Pensioner   -84 838 -76 698 -81 656 

Intern kompletteringspension 59 393 65 500 61 500 

Avskrivningar  -74 433 -73 520 -81 119 

Återförd Kapitalkostnad 104 634 121 661 118 889 

Finansnetto  4 813 3 414 1 915 

AFA 27 275   

Avtalsrörelsen  -23 234 -22 240 

KF oförutsett   -862 -862 

Totalt 1 472 479 1 476 267 1 507 031 

 

Uppgift 

Finansförvaltningen hanterar frågor om kommunalskatt, placering av finansiella tillgångar och då 
behov finns upptagning av lån.  

I finansnettot ingår avkastning från AB Gislavedshus (230 tkr), Gislaveds Energi AB (2 023 tkr) samt 
Gislaveds Industrilokaler AB (45 tkr).  

 

Fr om år 2012 betalar samtliga helägda kommunala bolag en borgensavgift på 0,3 % av utnyttjat 
borgensbelopp. Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-28 att även ta ut en borgensavgift på 0,3 % för 
kommunens stiftelser. 

För 2015 beräknas Gislaveds Energi utnyttja 89 mnkr och AB Gislavedshus 330 mnkr och den totala 
borgensavgiften beräknas därmed till 1 257 tkr.  

Inkomsträntan (200 tkr) är baserad på en genomsnittlig likviditet med 20 mnkr.  
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Gislaveds kommun förvaltar och placerar kommunens likvida tillgångar till högsta möjliga avkastning 
utan avkall på säkerhet och tillgänglighet i enlighet med av KF antagen ”placerings- och 
upplåningspolicy”. 

 

Avskrivningsnivåerna baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. 

 

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

 

För 2015 års avtalsrörelse är avsatt 22,3 mnkr. Detta anslag kommer att fördelas till respektive 
nämnd då avtalsrörelsen för 2015 är avklarad. 

 

 

En viktig uppgift för finansförvaltningen är att tillse att kommunens totala budget alltid är aktuell och 
uppdaterad efter de beslut som sker. 

 
Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2014 och 2015 

Som följd av stora investeringar finns ett upplåningsbehov under 2014 på upp till 60 mnkr vilket 
beräknas öka med 65 mnkr till totalt 125 mnkr år 2015 och för denna del är det budgeterat en 
räntekostnad på 1,9 mnkr. 
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Kommunstyrelsen 

 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  6,2 % 

Ordförande Niclas Palmgren M   

Förvaltningschef Karin Gustafsson    

Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 46 663 40 651      

Kostnader -123 263 -116 742      

Nettokostnader -76 601 -76 091 -93 396 -96 641 -97 066 -96 951 -97 561 

Justering av interna intäkter/kostnader har höjt nämndens budget med 18,8 mnkr i förhållande till år 2014. Detta påverkar 
även nyckeltalen. 

Ramökningen beror framförallt på sänkta interna intäkter 9,0 mnkr, utökning enligt tidigare utblick +6,3 mnkr, allmän 
justering -1,0 mnkr, konkretiserade mål +4,0 mnkr 

Investeringsredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 1 942 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Kostnader -6 843 -8 570 -9 230 -10 500 -11 200 -7 400 -7 400 

Nettoinvestering -4 901 -6 570 -6 230 -7 500 -8 200 4 400 4 400 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

Politisk Verksamhet -8 908 -8 857 -10 601 

Myndighetsutövning -2 393 -3 277 -2 638 

Kommunstyrelse-
kontoret -4 650 -5 653 -7 411 

Personalenheten -7 999 -10 035 -10 545 

Utvecklingsenheten -15 489 -14 980 -17 019 

Mark & 
Exploateringsenheten -8 362 -4 238 -3 979 

Ekonomienheten -18 285 -16 866 -17 703 

Kansli- och 
Informationsenheten -8 351 -9 229 -10 126 

IT-enheten -2 162 -2 956 -13 374 

Totalt -76 601 -76 091 -93 396 
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Uppgift 
KOMMUNSTYRELSEN omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd, 
överförmyndare och kommunstyrelsens programområden: Politik och demokrati, Intern styrning och 
ledning, Samhällsutveckling, Extern styrning och ledning samt Kommunstyrelsekontoret. 

Kommunallagen styr kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamhet. 

Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden ”av principiell beskaffenhet eller av 
annan större vikt”. Revisionen lyder direkt under kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt 
över nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för 
demokratiutveckling, samhällsutveckling inkl miljö samt kommunens ekonomi och organisation/ 
arbetsgivarfrågor. 

Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och folkomröstningar. 

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

Kommunstyrelsekontorets sex enheter utgör stab och stöd till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och valnämnden och får sina uppdrag - stadigvarande och tillkommande - av dessa. 
Kommunstyrelsekontoret har både koncern- och kommunövergripande uppgifter. 
Kommungemensamma administrativa funktioner ingår också. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2015 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för barn 
och ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigatorcentrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

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

1) stödja förvaltningarna i 
medborgardialoger som 
riktar sig till barn och unga 
2) genomföra en Open 
Space-aktivitet med 
ungdomar 
3) involvera barn/unga i 
projektet "Flytta hem" 
4) samordna Hälsoveckan, 
genomföra insatser för att 
motverka psykisk ohälsa, ha 
ett aktivt brottsförebyggande 
arbete samt utbilda elever i 
riskerna med droger i 
trafiken. 

Staden Gislaved Prioritera arbetet med 
utveckling av e-
samhället 

Prioritera 
utvecklingsarbete, 
samordning och stöd och 
till förvaltningarnas 
interna processer utifrån 
kommunens Strategi för 
informationssäkerhet och 
Strategi för e-samhället 
inkl. handlingsplanen 
(SKL) samt kommande 
Regional Digital Agenda 
(REDA). 

Med utgångspunkt från 
antagna strategier har 
kommunstyrelsekontoret 
uppdraget att samordna 
informationssäkerhetarbetet 
med tillhörande 
processkartläggningar. e-
arkivprojektet utvecklas inom 
ramen för det 
läns/region/övergripande 
arbetet i e-utvecklingsrådet. 
Kontaktcentret ska utvecklas 
och intranätets 
modernisering påbörjas. Ett 
antal övriga system och 
processer som stödjer 
utvecklings- och 
tillväxtarbetearbete utvecklas 
successivt och parallellt. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

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

Målen i bredbandsstrategin är 
vägledande. Handlingsplan ska 
utarbetas och tidssättas. 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen 

Kommunen ska 
marknadsföras på ett 
aktivt och samordnat sätt 
som lyfter fram konceptet 
staden Gislaved 

Handlingsplan för 
marknadsföring 2014- 2015 
ska genomföras. Ett 
samordnade arbetssätt som 
inkluderar såväl 
målgruppsfokus, aktiviteter 
och budget som samverkan 
inom och utom 
organisationen ska gälla. 

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen 
är tillgodosedd med lokaler i 
Kommunhuset.. Ansvar och 
organisation av hantering av 
de gemensamma kontoren 
för den centrala förvaltningen 
ska utvecklas så att 
förvaltningarnas lokaler 
uppfyller ställda krav på 
arbetsmiljö, teknik mm. 

Alla nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

Ge förvaltningarna 
förutsättningar för 
utbildning genom att 
tillhandahålla 
kommungemensamt 
utbildningsmaterial 

Kommunstyrelseförvaltningen 
ska tillse att ett gemensamt 
utbildningsmaterial för 
grundutbildning av samtliga 
medarbetare, som inte har 
barnkonventionens 
intentioner som 
grundläggande del i sin 
profession, tas fram. 

Kommunstyrelsekontorets 
personal ska ha 
grundläggande kunskaper i 
barnkonventionen och 
kunna omsätta dem i 
praktiskt arbete. 

Kommunstyrelsekontorets 
chefer ska med utgångspunkt 
från det gemensamma 
utbildningsmaterialet se till 
att samtliga medarbetare 
inom förvaltningen ges denna 
utbildning under 2015. 

 Kommunomfattande 
översiktsplanen antagen av 
kommunfullmäktige 2016. 

Under 2015 ska den 
demokratiska processen av 
den kommunomfattande 
översiktsplanen och dess 
interna politiska hantering 
samt samråd med 
allmänheten och myndigheter 
genomföras. 

 Stödja och underlätta för 
ökat kollektivtrafikresande 

Följa behov och utveckling 
och arbeta för att 
Länstrafiken bygger ut och 
anpassar trafikutbudet. 
Aktualisera den lokala 
kollektivtrafikstrategin om 
det behövs. Subventionera 
resor för olika kategorier 
efter särskilda beslut, t ex 
75+, ungdomar och 
högskolestudenter. Samordna 
planering och utförande för 
kollektivtrafikstödjande 
åtgärder 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

 Väg- och järnvägsnät ska 
standarmässigt 
motsvara trafikanters och 
trafikutövares krav på 
snabba och säkra 
transporter. 

Antagen infrastrukturstrategi 
med handlingsplan ligger till 
grund för prioriterade 
åtgärder. Samarbete med 
näringsliv, myndigheter, 
kommuner och andra aktörer 
prioriteras. Rv 26, särskilt 
sträckan Gislaved- 
Smålandsstenar och förbifart 
Smålandsstenar/Skeppshult 
har högst prioritetet. 
Utveckling av stickspår till 
verksamhetsområden ingår. 

 Skapa ett levande 
stationsområde med 
funktionellt resecentrum i 
Smålandsstenar 

Kommunstyrelsens roll är att 
samordna fysisk planering, 
fastighetsåtgärder och 
kollektivtrafikåtgärder så att 
området kan bli ett levande 
stationsområde med ett 
funktionellt resecentrum i 
Smålandsstenar. 

 Kommunal information 
ska vara tydlig och 
tillgänglig, 
målgruppsanpassad, 
korrekt och lätt att förstå 

Kontinuerliga förbättringar 
sker löpande av de 
kommunikationskanaler som 
används och att den 
reviderade informations- och 
kommunikationspolicyn följs. 

 Säkerställa områden för 
naturvård och tätortsnära 
rekreation 

Genomföra inventeringar 
samt utarbeta skötselplaner 
anpassade till 
rekreationsområdena. Arbeta 
vidare med förutsättningar 
för kommunal 
reservatsbildning. 

 Minska riskerna med 
förorenade markområden 
och deponier. 

Konkretiserat mål 2014 
avseende samlad strategi för 
hantering av föreorenade 
områden kommer att leda till 
behov av åtgärder. Ett 
tvåårigt projekt påbörjas 
andra halvåret 2015 med 
resurser och kompetens att 
hantera frågorna. 
(Se även förslag till hantering 
av förorenade områden i 
Gislaveds kommun, daterad 
2014-04-07) 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

Tydligare och bättre 
service till företagen. 

Arbeta efter antagna riktlinjer 
för tydligare och bättre 
service till företagen. Intern 
och extern implementering. 
Utvärdering genom mätning i 
Insikt-resultaten 

Möjliggöra för lokala 
företag vid 
upphandling 

Möjliggöra för lokala 
företag vid upphandling 

Generellt följa uppsatta 
riktlinjer och ha fortsatt 
samverkan med 
grannkommuner. Undersöka 
sociala krav i upphandlingar, 
samt delta i projekt kring 
innovativa upphandlingar: 
Skapa 
informationsplattformar i 
samverkan med 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

branschorganisationer för 
små aktörer att tillsammans 
kunna erbjuda 
helhetslösningar. 

Stödja förutsättningar 
för innovation och 
tillväxt 

Forskning och 
utvecklingscentrum för 
produkter och tjänster 

Kartläggning av lokaler i 
relation till behov hos 
forskare, lokala aktörer och 
resultat av pågående projekt. 

Undersöka förutsättningar 
för universitet/högskola 

Inventera 
utbildningsinriktningar som 
kan vara aktuella, såväl inom 
landet som internationellt, 
med koppling till pågående 
projekt samt till 
studentambassadörskap inom 
internt mål för 
högskolesamverkan. 

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

Möta behovet hos alla 
målgrupper att starta företag 
inom alla branscher i 
samverkan med olika aktörer 
lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt som t.ex. 
Science Park och även med 
ev tillkommande system. 

Stödja generella 
näringslivsprojekt med 
innovativ inriktning i 
förstudiefasen. 

Arbeta med ökade 
förutsättningar för innovation 
i enlighet med nya nationella 
strategin för tillväxt. Stödja 
lokala initiativ och sprida 
information om erfarenheter 
och resultat. 

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

Samordna 
kommunikationsinsatser till 
f.d. UF-elever och säkerställa 
att de som önskar starta 
verkliga företag får rätt stöd. 

Gislaveds kommun 
skall förbättra sin 
placering i Svenskt 
Näringsliv ranking 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv ranking 

Fokusera på de delar av 
rankingen som är möjliga att 
förbättra i relation till varje 
förvaltning. Sprida kunskap 
internt om dessa delar. 
Informera utåt om åtgärder 
och relaterade resultat. 

 Underlätta för företag och 
deras anställda etablera sig 
i kommunen 

Färdigställa påbörjat arbete 
med inflyttningskoncept och 
skapa en stabil process för 
företagsetableringar i 
samverkan med berörda 
aktörer. 

 Generellt stödja 
förutsättningar för 
utveckling inom 
besöksnäringen enligt 
turismstrategins 
handlingsprogram 

Med antagen turismstrategi 
som grund påbörja 
genomförande av utpekade 
åtgärder enligt prioritering i 
handlingsprogram. 

 Utveckla turismsamarbete 
med grannkommuner. 

Enligt handlingsplanen ska 
samarbetet fördjupas och 
utvecklas med 
grannkommunerna, såväl 
inom länet/regionen/ som i 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

grannlänen/regionerna/, vad 
gäller såväl exportmogna 
destinationer som natur-, 
kultur- och 
utomhusupplevelser. Detta 
avser kommunerna i 
Smålands Sjörike, 
Fegenområdet, 
Isabergsområdet samt 
Nissadalen. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2014-2015 

Ansvar 001 Kommunfullmäktige och revision 

För sedvanlig utbildning av förtroendevalda i början ny mandatperiod har avsatts 450 tkr enligt 
utblick.  Ändrade regler och nivåer för partistödet, motsvarande rikets genomsnitt per invånare och 
som innebär en utökning med 385 tkr, har tillkommit liksom beslut om höjda arvodesnivåer med 
9,5 % i 2014 års nivå genom anknytning till riksdagsledamöternas arvoden.  Ingendera förslaget var 
beaktat i de ekonomiska styrdokumentet från juni 2014 och därmed är det  inte med i ramarna utan 
hanteras separat i den kommunövergripande budgetberedningen. 

Ansvar 002 Myndighetsutövning 

Valnämndens kostnader för valförrättningar med 800 tkr bortfaller 2015, enligt utblick. 

Överförmyndarverksamheten får egen nämnd 2015. Ordförandearvode beräknas i samma omfattning 
som tidigare överförmyndares nivå. Antalet sammanträden med hänvisning till delegationsnivå antas 
bli begränsade i omfattning och antal. 15 tkr har beräknats för dessa kostnader. Utbildning av nya 
ledamöter och ersättare kan tillkomma därutöver. Överförmyndarkansliet i Värnamo har varit 
underbemannat och utökas med en tjänst liksom förslag om viss förändring av kostnadsfördelningen, 
vilket leder till ca 225 tkr i ökat anslagsbehov. Nytt avtal om kansliorganisationen ska tas fram under 
senhösten 2014. 

  

Ansvar 010 Kommunstyrelsen 

Den reviderade nämndsorganisationen innebär att kommunstyrelsen får ett allmänt utskott om 7 
ledamöter och att personalutskottet minskas från 5 till 3 ledamöter. Ekonomi- och markutskottets 
uppgifter liksom de olika styrgruppernas uppdrag kommer att ingå i det allmänna utskottets uppgifter. 
En beräkning av mötestid har gjorts med den nya organisationen som grund  och utifrån 2013 och 
2014 års aktivitet, vilket sammantaget lett till att arvodeskostnaderna hamnar på i stort sett samma 
nivå. Höjningen av arvodesnivån tillkommer därutöver. 

Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda behov uppgår till oförändrat 500 tkr. 

Inget anslag har upptagits för vänortsutbyte Wedemark. 

Ansvar 0110 Kommunstyrelsekontoret  

Enligt de strategiska styrprinciperna har det till kommunstyrelsen anslagits 4 mnkr till stöd för det 
konkretiserade målet Prioritera utvecklingen av e-samhället.  I liggande budgetförslag har 600 tkr av 
dessa lagts på kansli- och informationsenheten för att finansiera en projekttjänst under det första av 
tre år för e-utveckling, och i första hand för utvecklingen av e-arkiv (se nedan). Övriga medel  (3,4 
mnkr) ska användas till förvaltningarnas specifika projekt, som t ex e-hälsa men också till 
bredbandsutveckling. Kommunstyrelsen ska besluta om den specifika användningen av dessa medel 
allteftersom behov kan klarläggas. 

Medlemsavgiften för Regionförbundet bortfaller genom att landstinget/region kommer att överta 
dessa uppgifter och därmed kostnader, som är gemensamma för Region Jönköpings län. 1013 tkr 
återgår därför till den gemensamma kommunkassan. 

En mindre utökning av FINSAM:s verksamhet har inte budgeterats särskilt men kan täckas tillfälligt 
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under 2015 av att Entreprenörsregionen inte kommer att ta ut full avgift. 

Räddningstjänsten utför säkerhetssamordningen åt kommunstyrelsen för hela organisationen och har 
aviserat en utökning motsvarande 300 tkr för att klara uppdraget m a a bemanningsförändringar. 
Denna ututökning, som stödjer hela organisationen bl a vad gäller hot- och våldsituationer finansieras 
via PEOH-medel under personalenheten. 

Ansvar 0111 Personalenhet  

Inom Personalfunktionen har en heltidstjänst som projektledartjänst budgeterats för utredning av 
heltids/deltidsfrågan. Det är en avvikelse från utblicken, där det beräknats två heltidstjänster under 
ett år, vilket medför bättre rationalitet i projektet. Parallellt till denna tjänst läggs en tjänst som 
personalkonsult, som ska säkerställa projektets resultat över tid och i och för hela organisationen. 
Denna finansieras av PEOH-medel. 

Inom den kommungemensamma arbetsgivarservicen, som i sin helhet är internfinansierad via PEOH-
påslag, ökas de centrala utbildningsinsatserna med 169 tkr för att svara mot den antagna 
målsättningen för HLR-utbildningar.  Handläggartjänsten inom Feriepraktiken utökas till 50 % för att 
hantera ökningen av antalet feriearbetare. 200 tkr har också lagts till inom personalbefrämjande 
åtgärder som utrymme för nya personalförmåner. Dessa ökningar har finansierats genom att 
kostnaderna för fackliga företrädare har blivit lägre än vad tidigare riktlinjer gjort gällande. 

Inom Kommunhälsan har en utökning gjorts av tjänsten som arbetsmiljöingenjör från 50 % till 100 %, 
dels för utökade behov och därmed minska behovet av ev tjänsteköp, dels för att kunna skapa en 
heltidstjänst. 

  

Ansvar 0112 Utvecklingsenhet  

Inom Näringsliv och arbetsmarknad återkommer bidrag till LLU (lokalt Ledd Utveckling), f.d. Leader, 
som väntas komma igång under 2015. 321 tkr tas upp årligen perioden ut men bidragsnivån är inte 
känd ännu. Bidrag till Affärsracet (150 tkr) och driftsbidrag till GNAB inkl handel (850 resp 300 tkr) 
ingår, men budget för GNAB har inte lagts, varför anslaget är preliminärt. För Framtid 
Gnosjöregionen upptas 350 tkr, vilket är kommunens andel av de fyra GGVV-kommunernas bidrag. 
Något bidrag till Innovationsfabriken tas inte upp (-500 tkr) medan 250 tkr avsätts som möjlig 
medfinansiering av ett fortsatt projekt inom Konjunkturpaketet. Företagsstrategin kommer att göras 
klar under hösten/vintern och 200 tkr avsätts för nya projekt inom främst innovation.. Osäkerhet om 
Science Park-projekt råder fortfarande och upptagna 102 tkr kan vara i underkant. 

Inom kollektivtrafiken är förslagen om subvention om resor för högskolestudenter (300 tkr) och 
Länstrafikens förslag till ungdomskort (1 500 tkr) ofinansierade eftersom de inte fanns vid 
ramtilldelningen. Ställning till dessa förslag och finansiering kommer att tas i särskilda beslut. 

För att säkerställa aktualiteten och samordningen i arbetet med samhällsutveckling och översiktlig 
planering återbesätts en tjänst inom området 2015. Medel för konsultmedverkan i gestalningsprogram 
för Gislaveds tätorts centrala delar upptas med 200 tkr. 

Inom Miljö och naturvård sker viss omfördelning mellan olika verksamheter/projekt för att bl a öka 
insatser inom klimatstrategins område. Kalkning och biologisk återställning ökar med 50 tkr. 

Behovet av att hantera förorenade områden - såväl gamla deponier som kommunens egen mark och 
egna fastigheter - har med eftertryck konstaterats under senare år, bl a genom att ett konkretiserat 
mål togs 2014 att att ta fram en samlad strategi för hantering av förorenade områden. Ett projekt över 
ett antal år föreslås därför av tjänstemän inom bygg- och miljöförvaltningen, tekniska kontoret och 
kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploatering samt miljö och naturvård). Projektet, som 
föreslås startas andra halvåret 2015 men ligger utanför ramarna och är ofinansierat. Ett nytt 
nämndsmål, Minska riskerna med förorenade markområden och deponier har satts upp. 

I framtagandet av den nyligen beslutade besöksnäringsstrategin med handlingsplan beredde 
kommunstyrelsen nogsamt även den ekonomiska utblicken till strategin och dess handlingsplan. Det 
lagda budgetförslaget följer detta. Bl a märks satsningen på en helårsöppen turistbyrå i samordning 
med blivande kontaktcenter (ca 230 tkr i halvårseffekt) samt projekt för fortsatt utveckling av 
kulturturismen (300 tkr). I förhållande till utblicken är verksamheten 1 800 tkr mindre, men en del av 
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projekten har skjutits framåt i utblicken. 

Ansvar 0113 Mark och exploatering 

Mark- och exploateringsverksamheten har i stort sett oförändrad nettobudget med omfördelningar 
för att anpassa till förändrad verksamhet och kostnader. Så har t ex fastighetsavgifterna ökat under 
2014 med ca 300 tkr, vilket kunnat rymmas inom ramen genom minskade kapitalkostnader. Upp- och 
nedskrivningar samt reavinster/förluster till följd av försäljningar och anläggningsregistrets 
aktualisering kan inte budgeteras utan får hanteras i resp. årsbokslut. 

För att utreda jakt- och jordbruksarrenden har 50 tkr inom ramen avsatts till konsultstöd. 

Beträffande Miljöundersökningar: se ovan 

  

Ansvar 0114 Ekonomienhet  

I enlighet med ”Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2015-2019” anslås ett driftanslag på 
1,0 mnkr till Stiftelsen Gisleparken.  

  

Ansvar 0115 Kansli- och informationsenheten 

Inom området Marknadsföring finns för 2015 dels ett konkretiserat mål, dels ett nämndmål. För att 
uppfylla målen finns en handlingsplan för marknadsföring och en ram för ett samordnat arbetssätt, 
utifrån perspektiven övergripande marknadsföring, attraktiv arbetsgivare, attraktiva boendemiljöer, 
näringsliv och turism, vilket också beskrivs i planen. Övergripande finns det avsatt 105 tkr för 
mässor/arrangemang (bokat för Affärsracet 2015) och 100 tkr för marknadsföring samt 45 tkr för ett 
sponsorsavtal med Drum&Drill. 

Utifrån antagna strategier driver och leder kommunstyrelsekontoret arbetet med Prioriterat arbete 
med e-utveckling. Det innefattar informationssäkerhet liksom påbörjade projekt inom länets e-
utvecklingsråd, dvs. kontaktcenter, e-arkiv, enkla e-tjänster etc. Som grund för detta drivs och leds 
ett arbete med processkartläggningar. Funktionen som utvecklingsledare kommer framöver nästan 
enbart att arbeta med dessa frågor. I utblicken finns från 2016 och framåt medel avsatt för 
kommunens kostnad i ett länsgemensamt e-arkiv (600 tkr). År 2015 – 2017 är det avsatt medel (600 
tkr) för resurs i kommunen för kommunens eget förberedelsearbete för att kunna överlämna 
information till ett e-arkiv. Att bestämma vad som ska bevaras och hur den informationen ska plockas 
ut från våra system för arkivering är ett arbete som respektive kommun måste göra. Det innebär att 
det i respektive kommun måste finnas resurser för att stötta förvaltningarna i deras arbete med att ta 
fram informationshanteringsplaner, resurser för teknisk stöttning för att ta fram levererbar 
information från aktuella system och resurs för att strategiskt driva e-arkivfrågan. Till detta kommer 
att det traditionella pappersarkivet inte försvinner utan det ska fortsätta att driftas och finnas 
resurser för utlämnande av handlingar etc.  Ett arbete har påbörjats för att ta fram en 
förstudie/uppdragsbeskrivning för att införa ett så kallat socialt intranät. Det handlar också om e-
utveckling fast med syfte att underlätta och effektivisera det interna arbetet och underlätta för 
informationssäkerhetsarbetet när det gäller utbildning, förankra rutiner kopplat till 
informationssäkerhet o.s.v. Vi behöver t.ex. få till en högre grad av ”automatisering” t.ex. vid 
introduktion av nyanställda. Medel finns i budgeten men projektet kan eventuellt behöva skjutas på 
framtiden beroende på vad förvaltningen orkar med driva år 2015. 

  

Ansvar 0116 IT-enheten  

Under 2015 planerar IT-enheten att implementera en ny funktion för medborgarinloggning för 
kommunala e-tjänster. Detta sker med anledning av att utvecklandet och införandet av e-tjänster 
inom kommunen ställer krav på ett säkert och tillförlitligt system för att styra åtkomst till dessa 
tjänster. 
Systemet kommer även kunna användas för extern åtkomst av intern information för kommunens 
anställda och politiker. I enlighet med utblick för år 2015 har 700 tkr anslagits i investering år 2015 
för detta samt en ökad driftskostnad på 150 tkr per år 2016 och framåt. 
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Under 2015 kommer kommunen byta leverantör av operatörstjänster för mobil och fast telefoni från 
Alltele till TDC. TDC vann den upphandling som genomförts under 2014 tillsammans med Gnosjö 
och Värnamo kommun. Portering av samtliga fasta och mobila abonnemang kommer ske i början av 
2015. Det nya avtalet kommer innebära kostnadsbesparingar för verksamheten, och bytet kommer 
att genomföras i ett gemensamt implementationsprojekt med målet att förse våra verksamheter med 
en tillförlitlig och funktionell telefonitjänst i alla avseenden. 

 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av nämndens 
budgetförslag: 
 

• I höstpropositionen anslås 5 mnkr för ”bättre förutsättningar för gode män”. 
För Gislaveds kommun och Kommunstyrelsen innebär detta en ramhöjning för 2015 
med 29 tkr. 
 

• Föreningsanslag till Stiftelsen Gisleparken, 1,0 mnkr, överförs till Kulturnämnden. 
 

• Som en del i byggandet av ”Staden Gislaved” med positiva, etiska och hållbara värden 
får kommunstyrelsekontoret i uppdrag att under 2015 påbörja en utredning angående 
”riktlinjer för ekologisk och etisk upphandling av andra produkter än livsmedel”. 
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Räddningsnämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,0 % 

Ordförande Bertil Valfridsson M   

Förvaltningschef Johan Nilsson    

Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 14 410 14 607      

Kostnader -46 015 -45 615      

Nettokostnader -31 605 -31 008 -30 905 -31 018 -31 151 -31 227 -31 709 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med -0,3 mnkr i förhållande till år 2014. Detta påverkar 
även nyckeltalen. 

Investeringsredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 216 -3 682 -3 986 -1 258 -1 085 -750 -7 400 

Nettoinvestering -2 216 -3 682 -3 986 -1 258 -1 085 -750 -7 400 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

Nämnd -76 -131 -131 

Räddningstjänst -31 908 -30 877 -30 744 

Krisberedskap 379 0 0 

Totalt -31 605 -31 008 -30 905 

 

Uppgift 
Räddningsnämnden ska tillse att tryggheten i samhället ökas genom effektiva olycksförebyggande och 
skadeavhjälpande åtgärder. En viktig uppgift är att stärka den enskildes förmåga att både förhindra 
olyckor och att hantera en olyckshändelse. Antalet bränder och andra olyckor samt skador därav ska 
fortlöpande minska. Detta ska särskilt gälla skador på människor, miljö, oersättlig egendom och annan 
egendom av högt värde. 

Samhällets förmåga att förebygga och hantera extraordinära händelser ska stärkas. 
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Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2015 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Prioritera förebyggande 
verksamhet för barn 
och ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigatorcentrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

Alla barn och ungdomar 
i förskolan samt 
årskurserna 2, 5 och 8 
skall ha grundläggande 
brandkunskaper 

Varje år genomförs 
brandutbildning för 
skolungdomar. 

Stärka ungdomar att 
undvika brott och få 
ökad självkänsla 

Fortsätta samarbetet med 
socialtjänsten, 
högstadieskolorna och 
polisen för att stärka 
ungdomar att undvika brott 
och få ökad självkänsla. Tio 
träffar per termin och en 
grupp per termin. 

Staden Gislaved Prioritera arbetet med 
utveckling av e-
samhället 

Prioritera arbetet med 
utveckling av e-
samhället 

Aktiv hemsida och 
Facebook. 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunerna och 
räddningstjänsten som 
arbetsgivare 

Vara positiv till att ta emot 
praktikanter, prao-elever. 
Ha ett aktivt deltagande vid 
utbildningsmässor mm. 

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

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

Kontinuerligt se över 
verksamheten för att 
minska fasta kostnader för 
lokaler 

Alla nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

All personal ska ha 
kunskaper i FN:s 
barnkonvention 

25 % av all heltidspersonal 
skall genomgå utbildningen 
varje år. Det innebär att 8-9 
personer motsvarar 100 %. 

 Bedriva effektiv och 
rättssäker 
myndighetsutövning 

Med effektiv 
myndighetsutövning menas 
att effekterna på skydd och 
säkerhet för tredje person 
blir så stora som möjlighet 
utan att i onödan försvåra 
för ägare och 
nyttjanderättshavare. Med 
rättssäker menas att 
myndighetsbesluten håller 
hög juridisk kvalitet och att 
myndighetsutövningen är 
saklig och opartisk. 

 Begränsa skadorna vid 
inträffade olyckor 

Räddningstjänsten ska verka 
för att skadorna vid 
inträffade olyckor blir så 
små som möjligt. 

 Följa upp och utvärdera 
olyckor 

Olycksutredningar ska 
göras för att utvärdera hur 
den enskildes skydd har 
fungerat samt hur 
räddningsinsatsen 
genomförts. Syftet är att 
förbättra den 
olycksförhindrande och 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

skadebegränsande 
verksamheten. 

 Förhindra att olyckor 
inträffar 

Räddningstjänsten ska verka 
för att olyckor inte 
inträffar. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

Detta kan innebära bättre 
instruktioner till den 
tillståndssökande, snabbare 
hantering, bra bemötande, 
mm. 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

Räddningstjänsten skall 
förbättra sin del av 
resultaten i attityd- och 
bemötandeundersökningar 
som genomförs mot 
allmänheten. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2014-2015 

Under åren 2014-2016 kommer ca 25 % av heltidsorganisationens utryckande personal att ha rätt att 
gå i pension. Flera av dessa är befäl med lång erfarenhet. För att kompensera detta kommer det att 
krävas omfattande kompetenshöjande insatser på ny och befintlig personal. 

Under 2015 kommer även Gislaveds kommun att köpa HLR-utbildning av räddningstjänsten. Ca 850 
personer kommer årligen erbjudas HLR-utbildning i Gislaved och Gnosjö kommuner. 

Målsättningen är att under 2015 bygga en ny brandstation i Hillerstorp. 

De investeringar (släckbil till Gislaved och mindre släckbilar till Reftele och Burseryd) som beslutats 
kommer att implementeras i organisationen, 
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Tekniska nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2.7 % 

Ordförande Staffan Sjöblom M   

Förvaltningschef Peter Edvinsson    

Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 97 232 99 992 104 506     

Kostnader -143 611 -142 660 -145 224     

Nettokostnader -46 379 -42 668 -40 718 -43 732 -44 403 -44 328 -46 404 

Kostnadsökningar i utblicken avser både skattefinansierade och taxefinansierade driftskostnader för investeringar samt verksamhetsförändringar enligt 
investerings- och driftbilagor.  Intäktsökningar fr o m 2015 inkluderar nödvändiga taxehöjningningar för VA och Renhållning för att balansera 
driftskostnader för investeringarna i utblicken.  

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med -0,7 mnkr i förhållande till år 2014. Detta påverkar 
även nyckeltalen. 

Investeringsredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -18 949 -31 369 -27 500 30 100 25 100 17 450 28 600 

Nettoinvestering -18 949 -31 369 -22 900 30 100 25 100 17 450 28 600 

Investeringsintäkten 1 500 tkr pga. gatuförsäljningen är borta fr o m verksamhetsåret 2013. 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

Adm/nämnd/internt -5 441 -5 152 -4 836 

Väghållning -32 172 -28 833 -29 172 

Park/Skog/OSA -8 765 -8 074 -7 670 

Miljö -1 -41 -40 

VA Intäkt 43 154 42 526 45 077 

VA kostnad -43 154 -42 526 -45 077 

VA netto 0 0 0 

Renhållning Intäkt 19 315 20 695 20 410 

Renhållning kostnad -19 315 -20 695 -20 410 

Renhållning netto 0 0 0 

sparbeting   1 000 

Totalt   -40 718 
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Uppgift 
Tekniska nämnden ansvarar för följande allmänna verksamhetsområden: väghållning med 
gatubelysning och trafiksäkerhet, va-anläggningar, vattentäkter och vattenskyddsområden, renhållning 
och avfallshantering, skötsel av allmän parkmark, skötsel av tätortsnära skog samt skötsel av annan 
mark enligt uppdrag. 

Nämnden är kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2015 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

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

Utveckla möjligheten 
att cykla i Gislaveds 
kommun 

Nämndens inriktning är att 
det är viktigt att barn och 
unga kan på ett trafiksäkert 
sätt ta sig till olika 
mötesplatser i kommunen. 

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

Underlätta för 
ungdomar att komma 
in på arbetsmarknaden 

Verksamheten ordnar 
sommarjobb för ungdomar 
under sommarperioden. 
Vara delaktiga vid mässor 
som berör ungdomars val 
för framtiden 
Vara delaktiga i 
arbetsmarknadsåtgärden 
när det gäller ungdomar 

Staden Gislaved Prioritera arbetet med 
utveckling av e-
samhället 

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

Tekniska kontoret ska vara 
en aktiv del av utvecklingen 
gällande E-samhället. 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen 

Nämnden ska öka 
informationen till 
allmänheten. 

Tekniska kontorets större 
aktiviteter ska läggas ut på 
hemsidan. 

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

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 nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

Nämnden arbetar efter 
de beslut som berör 
barn och ungdomar 
skall utgå från ett barn 
och ungdomsperspektiv 
relaterat till FN:s 
barnkonvention 

Nämnden arbetar efter de 
beslut som berör barn och 
ungdomar skall utgå från ett 
barn och 
ungdomsperspektiv 
relaterat till FN:s 
barnkonvention 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

Nämnden ska öka 
informationen till 
allmänheten. 

 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

Nämnden ska öka 
informationen till 
allmänheten. 

 

Att behålla nuvarande 
asfaltsnivå angående 
toppbeläggning i 
kommunen gällande 
genomfarts- och 

Tekniska nämnde arbetar 
med att behålla asfaltsnivån 
på kommunens genomfart-, 
industri-, uppsamlingsgator 
vid nyläggning av asfalt. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

industrigator. Lokalgatorna får en 
försämrad kvalitet under 
2015. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2014-2015 

Under 2014 togs beslut att öka anslaget mot toppbeläggningsprogrammet med 1 000 tkr för att inte 
tappa standarden på våra gator. Under året har även beslut tagits angående en nerdragning av 
tekniska nämndens budget med samma summa. Beslut är taget i tekniska nämnden att vi dra ner på 
parkverksamheten med 200 tkr och 800 tkr på toppbeläggningsprogrammet för att klara besparingen. 
Under 2014 har även ett beslut tagits att tekniska kontoret ska betala ut driftbidrag med 20 tkr med 
start 2015 till Isabergs fritidsby samt att vi gemensamt med barn och utbildnings- och fritidsnämnden 
ska drifta den nya allaktivitetsanläggningen på Gullvivan i Gislaved. Tekniska förvaltningen kommer att 
investera för 22 900 tkr. Investeringarna medför kostnadsökning av kapital- och driftkostnader. För 
att VA-kollektivet ska klara av den nya VA-planen och de reinvesteringsåtagande som finns är 
behovet stort att höja taxan för verksamheten inför 2015. Taxehöjningen är baserad på de 
kommande utgifterna under 5års perioden. 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av nämndens 
budgetförslag: 
 
Tekniska nämndens driftbudgetram för 2015 sänks med 1,0 mnkr och nämnden ska till 
kommunstyrelsen senast i februari månad 2015 redovisa vilka åtgärder som kommer att göras.   
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Bygg- och miljönämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  0,7 % 

Ordförande Lars Larsson C   

Förvaltningschef Susanne Norberg    

Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 10 225 10 753 11 442     

Kostnader -20 795 -21 282 -22 106     

Nettokostnader -10 570 -10 529 -10 865 -10 864 -10 864 -10 864 -10 864 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med +0,3 mnkr i förhållande till år 2014. Detta påverkar 
även nyckeltalen. 

Investeringsredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -586 -1 099 -66 -66 -66 -66 -66 

Nettoinvestering -586 -1 099 -66 -66 -66 -66 -66 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

Nämnd -311 -527 -489 

Administration -3 480 -3 617 -3 972 

Bygg- och 
planenheten 126 -714 -557 

Kart- och 
mätenheten -1 188 -1 041 -889 

Miljöenheten -2 330 -2 226 -2 556 

Bostadsanpassning -3 387 -2 404 -2 433 

Totalt -10 570 -10 529 -10 865 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

    

 2013 2014 2015 

Personalhälsotal, sjukfrånvaro resp 
frisktal, %: 5,8 5,8  

Antal årsarbetare 29,7 30,3  

Genomsnittstidför bygglov på delegation, 
arbetsdagar:    

Kostnad per bostadsanpassning (reg 
ärenden), tkr: Kostnad per bostads-
anpassning (reg ärenden), tkr 

15,8 15,9  

Uppgift 
Bygg- och miljönämnden har ett brett verksamhetsområde som regleras av bland annat av plan- och 
bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken, förordning om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, 
smittskyddslagen, strålskyddslagen och förvaltningslagen. 

Handläggning av inkommande ärenden i form av ansökningar, anmälningar, rådgivning, service till våra 
medborgare och hantering av klagomål utgör grunden för bygg- och miljönämndens verksamhet. 
Utifrån sin tekniska kompetens fullgör nämnden också kommunens uppgifter enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. Nämnden ansvarar från och med den 1 januari 2015 för tillståndsgivning till 
alkoholservering och tillsyn i enlighet med Alkohollagen. 

Nämnden ansvarar för den kommunala energirådgivningen och förrättningsförberedelser för 
lantmäterimyndigheten, mätningsarbete samt á-jourhållning av anläggningskartor m m för tekniska 
nämnden samt administrerar kommunens adressregister. 

  

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2015 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Prioritera förebyggande 
verksamhet för barn 
och ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigatorcentrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

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

Hälsoskyddstillsynen skall 
via information och kontroll 
säkerställa så att alla 
verksamheter har en väl 
fungerande egenkontroll 
och en bra inomhusmiljö/ 
hantering. 

Staden Gislaved Prioritera arbetet med 
utveckling av e-
samhället 

Lansera ett antal e-
tjänster inom 
verksamhetsområdet 

Enklare beställningar och 
anmälningar skall vara 
möjliga att göra digitalt. 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen 

Tillgänglighet i offentlig 
miljö 

Genom tillsyn informera 
och kontrollera att enkelt 
avhjälpta hinder byggs bort. 
Det skrivna ordet skall 
också göras mer tillgängligt 
för alla. 

Ökat pro-aktivt arbete Mer information och 
medverkan i sammanhang 
där dialog och samtal kan 
föras på ett enkelt sätt 
exempelvis mässor, egna 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

informationsmöten etc. 

Öka informationen på 
hemsidan och utforma 
fler e-tjänster 

Genomföra en översyn av 
all information som rör 
nämndens verksamhet på 
hemsidan. 

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 nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

Minst 25 % av 
personalen skall årligen 
utbildas i FN:s 
barnkonvention. 

Prioriterad kursverksamhet. 
Om tillfällen ges centralt 
kan samtlig personal 
utbildas under året. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

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

Hemsidan skall uppdateras 
och innehålla fler 
möjligheter till direkta 
rapporteringar och lätt 
tillgänglig information riktad 
till näringslivet. 

Information och 
blanketter ska utvecklas 
för uppnå 
medborgarnas behov 

Informationen skall 
omarbetas så att den skrivs 
enkelt och så att den är lätt 
att förstå. 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

Genom mer service och 
mer information förbättras 
näringslivets syn på 
verksamheten. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2014-2015 

Bygg – och miljönämnden har 2015 krav på effektiviseringar/omställningar motsvarande 200 tkr.  

Bygg- och miljönämnden utgifter består till övervägande del av personalkostnader och inför 2015 
krävs anpassningar, omprioriteringar och/eller förändringar inom och mellan programområdenas 
befintliga verksamhet för att frigöra finansiering till bygg- och miljönämndens verksamhet inför 2015.  

Stab 
På grund av pensionsavgång 2015 samt övertagande av uppgiften att vara kommunens myndighet för 
alkoholtillstånden har en omorganisation genomförts. Ändringen innebär att den administrativa 
enheten omvandlas till en stab direkt underställd förvaltningschef. Vid pensionsavgången återbesätts 
inte tjänsten som administrativ chef. 

Miljöenheten 
Nämndens mål är att inom målområdet Barns lärande - Prioritera förebyggande verksamhet för barn 
och ungdomar genom att starta upp egeninitierad tillsyn inom hälsoskydd. Det innebär inrättande av 
en tjänst. Kostnaden finansieras av avgifter för hälsoskyddsobjekten. 

Bygg- och planenheten 
Inom planverksamheten pågår ett arbete att se över arbetsrutiner och utformandet av planavtalen för 
att förenkla processerna. Inom verksamheten finns en deltidstjänst som inte kommer att återbesättas 
vid pension. Ambitionsnivån är att inrätta en heltidstjänst i framtiden om behovet kvarstår. 
Med en översyn av processerna och planavtalen ökar enhetens intäkter. 
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Socialnämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  36,5 % 

Ordförande Bengt Petersson C   

TF förvaltningschef Lena Sundqvist    

Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 95 127 91 758 93 833     

Kostnader -632 035 -649 405 -644 696     

Nettokostnader -536 908 -557 647 -550 863 -555 595 -563 370 -563 796 -563 796 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med -3,6 mnkr i förhållande till år 2014. Detta påverkar 
även nyckeltalen. 

Investeringsredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 882 -8 236 -2 135 -3 635 -2 902 -2 135 -2 135 

Nettoinvestering -2 882 -8 236 -2 135 -3 635 -2 902 -2 135 -2 135 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

Gemensam 
administration -15 022 -21 679 -17 821 

Individ och 
familjeomsorg -105 745 -108 316 -107 203 

Vård och omsorg -304 273 -317 461 -316 330 

Funktionshinder och 
stöd -111 868 -110 191 -111 509 

Sänkt ram   2 000 

Totalt -536 908 -557 647 -550 863 

Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2013 2014 2015 

Kostnad per vårddygn HVB barn 3 081 4 062 4 151 

Kostnad per vårddygn HVB vuxna 2 184 2 584 2 641 
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Uppgift 
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, 
omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har 
det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorgen om 
funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor och 
integration. 

Socialnämnden ansvarar också till och med den 31 december 2014 för tillståndsgivning till 
alkoholservering och tillsyn i enlighet med Alkohollagen. Socialnämnden har också uppgiften att leda 
och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde, samt att leda 
och samordna samverkan med andra nämnder i syfte att skapa en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor. 

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 
utveckling av verksamheten. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2015 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Prioritera förebyggande 
verksamhet för barn 
och ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigatorcentrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

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

Barn- och 
ungdomsmottagningen 
kommer att samla 
kompetens som socionom, 
psykolog, barnsjuksköterska 
och resurspersoner från 
skolan. Samarbetet ökar 
möjligheterna att redan i 
ett tidigt skede fånga upp 
de barn, ungdomar och 
deras föräldrar som 
behöver stöd. 

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

Genom ökad samordning 
mellan skolan och 
socialtjänsten ska 
möjligheterna, att få ett 
fungerande socialt liv, för 
barn och ungdomar med 
behov av stödinsatser öka. 

Staden Gislaved Prioritera arbetet med 
utveckling av e-
samhället 

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

Det är nödvändigt för 
nämnden att ta till sig 
teknikutvecklingen som 
sker inom ramen för 
eHälsa, exempelvis e-
hemtjänst och 
trygghetslarm. Utvecklingen 
inom dessa områden leder 
till 
ökad valfrihet för invånarna, 
effektiv resursanvändning 
samt ökad kommunikation 
mellan huvudmän. 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen 

Socialnämndens 
ansvarsområden ska 
med fokus på utbud och 
kvalitet vara 
tydliggjorda på 
kommunens hemsida. 

För att hemsidan ska 
innehålla aktuell och 
relevant information krävs 
löpande uppdateringar. 
Det är viktigt att 
förvaltningen, chefer och 
stab m.fl., i det löpande 
arbetet reflekterar över vad 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

som bör finnas på 
hemsidan. En annan viktig 
del i arbetet handlar om att 
det ska vara enkelt att hitta 
på hemsidan, bland annat 
genom korta sökvägar. 

Förbättrad attraktivitet 
bland socialnämndens 
bristyrkesgrupper 
genom deltagande i det 
kommunövergripande 
projektet Attraktiv 
arbetsgivare. 

Eftersom socialnämnden 
står inför en 
generationsväxling och har 
flera bristyrkesgrupper är 
det viktigt att 
socialnämndens 
verksamheter är aktiva i 
arbetet med att 
marknadsföra 
förvaltningens 
verksamheter, för att på så 
vis attrahera nya 
medarbetare till 
förvaltningen. 

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

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

I förvaltningens 
verksamheter, med många 
brukare och mycket 
personal, är lättillgängliga 
och ändamålsenliga lokaler 
av stor vikt för att 
verksamheterna ska bli 
effektiva. 

Alla nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

Minst 25 procent av 
socialförvaltningens 
medarbetare ska under 
året ha deltagit i 
utbildning om FN:s 
barnkonvention. 

 

 Medborgardialog som 
arbetssätt ska vara 
implementerat i 
socialnämndens 
verksamheter. 

Medborgardialog bör vara 
en viktig del i nämndens 
arbete, till hjälp för 
nämnderna finns 
kommunens handbok för 
medborgardialog. Nämnden 
ska utarbeta former och 
struktur för 
medborgardialog, för att 
det på så vis ska bli ett 
implementerat arbetssätt 
inom nämndens 
verksamheter. 

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

Genom att se till brukares 
behov och önskemål ska 
nämnden se till att 
individer/brukare har en 
fungerande tillvaro, viktiga 
utgångspunkter och 
tillvägagångssätt i det 
arbetet är brukarenkäter, 
resultat från mätningar samt 
medborgardialog. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

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

Nämnden ska sträva efter 
att förenkla för företagen 
som på ett eller annat sätt 
kommer i kontakt med 
nämndens verksamheter. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Det kan till exempel handla 
om ansökningsblanketter 
och e-tjänster på hemsidan. 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

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

Nämnden ska sträva efter 
att förenkla för företagen 
som på ett eller annat sätt 
kommer i kontakt med 
nämndens verksamheter. 
Det kan till exempel handla 
om ansökningsblanketter 
och e-tjänster på hemsidan. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2014-2015 

Socialnämnden har 2015 tilldelats en budget som ställer krav på effektiviseringar/omställningar 
motsvarande 3 mnkr + 7 mnkr. Socialnämnden genomförde inför 2014 interna prioriteringar, 
anpassningar, omprioriteringar och/eller förändringar inom och mellan programområdenas befintliga 
verksamhet och projekt för att frigöra finansiering till socialnämndens verksamhet 2014.  

För 2015 års budget innebär det sammantaget för socialnämnden ett fortsatt behov av prioriteringar, 
omprioriteringar, förändringar och/eller anpassningar, i förhållande till 2014 års budget.  

Då socialnämnden inte har tilldelats utökad ram i budget 2015 gällande eHälsa, funktionella lokaler 
för KomHem och ny föreskrift om behovsanpassad bemanning är dessa delar fortsatt ofinansierade, 
eftersom socialnämnden inte ser någon möjlighet att omhänderta kostnadssökningen inom tilldelad 
ram för 2015.  

Avhängt politiska beslut under 2015 vill socialnämnden flagga för nya åtagande som inte är 
kostnadsanalyserade. Det gäller exempelvis en politisk viljeinriktning om ett vård- och 
omsorgscollege i GGVV. Huruvida ett finskt förvaltningsområde i Gislaveds kommun skulle innebära 
nya kostnader på kort och lång sikt får socialnämnden återkomma med till kommande processer. 

Det personalpolitiska målet "Heltid en rättighet, deltid en möjlighet" är också ett nämndmål som 
socialnämnden ska arbeta mot utifrån ett kostnadsneutralt förhållningssätt. De största delarna av 
nämndens verksamheter bedrivs dygnet runt, årets alla dagar, och en stor andel av medarbetarna är 
deltidsanställda. Att under år 2015 hitta former för ett genomförande som inte driver kostnader blir 
en stor utmaning som måste följas under året.  

Stab 

Återställning anslag SN +50 tkr 

År 2014 gjordes en omprioritering för att hamna i balans med tilldelad ram. Ny mandatperiod kräver 
omfattande informations- och utbildningsinsatser, därmed återställs dessa medel i 2015 års budget. I 
samband med den nya mandatperioden utökas också antalet nämndledamöter från nuvarande 14 till 
15 stycken, vilket medför ökning av kostnader för arvoden och övriga omkostnader. 

E-hälsa Ofinansierat 

Generell nedräkning -3 941 tkr 

I stabens budget finns medel som inte har fördelats ut till programområdena under de senaste åren. 
Medlen har bland annat använts till att finansiera behov som uppkommit under året och som inte 
varit kända då detaljbudgeten för innevarande år beslutades. Nödvändigheten i att dessa medel 
prioriteras bort utifrån anpassningsbehovet minskar möjligheterna till insatser kopplat till 
nyuppkomna behov. 

Anpassning av ram -300 tkr 

Vid en genomgång av förbrukning i kostnadsslagen material och tjänster har det konstaterats att 
budgeten inte har förbrukats, vilket innebär att det finns möjlighet att minska budgeten med 300 tkr. 

Generell anpassning - 44 tkr 

För att hamna i balans med tilldelad ram görs en generell anpassning fördelat på programområdena, 
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anpassningarna görs i förhållande till programområdets budgetram. 

Individ- och familjeomsorg 

Jobbstimulans, ekonomiskt bistånd – 317tkr 

Minskat stadsbidrag till kommunen och därmed minskad ram till socialnämnden. 

Ökade kostnader för försörjningsstöd +1200 tkr  

Utifrån budgetuppföljning 1 år 2014 och socialnämndens uppföljning per fem månader för 2014 
tillförs resurser i nivå med prognos. 

Familjefridshandläggare, Supported Employment + 825 tkr 

Utifrån socialnämndens stora anpassningsbehov har nämnden gjort nödvändiga prioriteringar inom 
nämndens ansvarsområde. Behovet av familjefridshandläggare löses inom ramen för ordinarie 
verksamhet. Metoden Supported Employment har bedrivits med medel från Finnvedens 
samordningsförbund, vilket upphör vid årets slut. Metoden drivs vidare av befintlig personal och 
arbetsuppgifterna fördelas om inom AMO (arbetsmarknadsorganisationen). 

Trapphusboende inom enheten för psykisk ohälsa  

Moforsvillan kommer att ersättas med ett trapphusboende, vilket socialnämnden sedan tidigare är 
tilldelad medel för. Då processen mot en förändrad verksamhet har blivit lång, har omprövningar fått 
göras under resans gång. De som idag har behov av ett boende och de som framöver kommer att ha 
det behovet kommer att tillförsäkras ett modernt och lagenligt boende enligt LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade), andra stödinsatser i ordinärt boende och/eller externa 
lösningar vid behov. Det nya boendet på Traststigen blir dyrare att hyra och driva än befintligt, då det 
innebär en större fastighet, rymmer fler boende och kräver en hel del ombyggnationer. Det är rimligt 
att tro att socialnämnden kommer att ta hela huset i anspråk för verksamheten. Framtidens behov får 
visa hur många lägenheter som kommer att hyras ut, hur många som kommer att nyttjas för 
gemensamt arbete och hur mycket personal som behövs. Under 2014 finns ett antal externa köp av 
platser, när dessa behov kan omhändertas på hemmaplan är ännu inte klarlagt. Behov hos särskilt 
utsatta grupper kommer under 2015 att ta delar av tilldelade medel i anspråk. Det handlar 
exempelvis om äldre personer med alkoholproblematik och som utvecklar en demenssjukdom. Hur 
den slutliga fördelningen utifrån faktiska behov blir kommer att följas i 2015 års uppföljningar. 

Boendestödjare inom enheten för psykisk ohälsa  

I budget 2014 togs del av resurser för en boendestödjare bort och en intern omprioritering av 
anslaget gjordes för att socialnämnden i sin helhet skulle hamna i balans med tilldelad ram. Behovet av 
boendestöd kommer att följas under 2015 och vid behov finansieras inom ram för tilldelade medel 
för psykisk ohälsa. 

Besparing på vuxna insatser/Henjahemmet -700 tkr 

De boende på Henjahemmet får ta ett ökat ansvar för sin egen ekonomi och matlagning när tjänsten 
som kokerska försvinner och matleveranserna upphör. Det innebär att den helinackordering som 
varit upphör och att de boende får ett mer individanpassat stöd. 

Generell anpassning -220 tkr 

För att hamna i balans med tilldelad ram görs en generell anpassning fördelat på programområdena, i 
förhållande till programområdets budgetram. Mest troligt är att en allmän anpassning klaras genom 
vakanssättning av någon tjänst som blir ledig under året. 

Vård och omsorg 

Föreskrift om behovsanpassad bemanning i särskilt boende. Ofinansierat 

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom särskilt 
boende. En ny föreskrift ska skickas på remiss under hösten 2014, för att träda i kraft den 31 mars 
2015. Det går inte att bedöma om föreskriften blir ”tandlös” eller kommer att öka kostnaderna för 
bemanningen i särskilda boenden. Om föreskriften träder i kraft utan att hänsyn tas till 
finansieringsprincipen, kommer kostnaderna för personal och myndighetsutövning i Gislaved öka i 
nivå motsvarande mer än tio miljoner kr. Effekter kommer då att ses redan år 2015. Se Bilaga 
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Utredning av kostnader för ny föreskrift för bemanning. 

KomHem lokaler. Ofinansierat 

De centrala beslut som har fattats angående lokaler är bekymmersamma för socialnämnden. De 
resurser motsvarande 2000 tkr som socialnämnden år 2014 prioriterade internt inom tilldelad ram, 
valde kommunfullmäktige att lyfta bort från nämndens ram. Behovet av lokaler kvarstår, men resurser 
saknas. Utifrån negativa konsekvenser för kommuninvånarna, verksamheten och inte minst en mycket 
dåligt fungerande arbetsmiljö, vilken skarpt lyfts i facklig samverkan, är behovet under 2015 ännu mer 
angeläget. Fastighetskontoret letar efter lämpliga lokaler utifrån framtagen lokalplan. Socialnämnden 
har inga egna förhyrda lokaler som omhändertar behovet och inga lokaler att lämna som skulle 
innebära outnyttjade hyresmedel. När fastighetskontoret har lämplig lokal att anvisa finns, utifrån 
socialnämndens ekonomiska läge, inte ekonomi till att hyra dessa. Kostnader för ändamålsenliga 
lokaler som måste fram är för år 2015 uppskattade till 2 000 tkr. Socialnämnden har för 
avsikt att vända sig till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag när lämpliga lokaler finns 
framme. 

Ökade intäkter på avgifter + 950 tkr 

För 2014 finns inga intäkter redovisade för avgift i hemsjukvården, vilket svarar för en del av ökade 
intäkter. Den andra delen i intäktsökningen förväntas uppnås när avgiftsutrymmet i sin helhet ökar 
från 80% till 100%. 

Drift av demenscentrum Söder – 2500 tkr 

I ram finns medel för ett demenscentrum i Södra kommundelen. I 2014 års budget gjordes 
anpassningar med 2 500 tkr som skulle återställas år 2015, för att demenscentrat skulle kunna 
fullföljas. Av ekonomiska skäl och behov av annan prioritering skjuts fastighetsförändringarna framåt 
ännu ett år. 

Generell anpassning - 645 tkr 

För att hamna i balans med tilldelad ram görs en generell anpassning fördelat på programområdena, i 
förhållande till programområdets budgetram. Det kommer att innebära en sänkt driftsbudget för 
samtliga verksamheter. 

Funktionshinder och stöd 

Personlig assistans de första 20 timmarna +700 tkr  

Personlig assistans har sedan flera år ett stort underskott, beroende på att de första tjugo timmarna 
inom Socialförsäkringsbalken (SFB) inte har budgeterats fullt ut. Ökningen är i nivå med de tilldelade 
medlen. 

Anhörigstöd - minskad budget -700 tkr  

Ett förändringsarbete förväntas göra verksamheten tydligare och mer strukturerad. Ersättning för 
stora delar av utfört anhörigstöd inom vård och omsorg har skett inom ramen för avsedd 
ersättningsmodell. 

Generell anpassning -224 tkr  

För att hamna i balans med tilldelad ram görs en generell anpassning fördelat på programområdena, i 
förhållande till programområdets budgetram. Neddragningen kommer att påverka alla verksamheter 
och bli mycket kännbar. 

  

Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av nämndens 
budgetförslag: 

• I höstpropositionen anslås 81 mnkr för ”höjd riksnorm försörjningsstöd”. För 
Gislaveds kommun och Socialnämnden innebär detta en ramhöjning för 2015 med 
230 tkr. 
 

• I höstpropositionen ingår en sänkning med 75 mnkr för ”höjt takbelopp 
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högkostnadsskydd ÄO”. För Gislaveds kommun och Socialnämnden innebär detta 
en ramsänkning för 2015 med 230 tkr. 
 

 
• Socialnämndens driftbudgetram för 2015 sänks med 2,0 mnkr och nämnden ska till 

kommunstyrelsen senast i februari månad 2015 redovisa vilka åtgärder som kommer 
att göras. 
 

• Inför arbetet med framtagande av Strategiskt styrdokument inför mål och budget 
2016-2020 måste analyser och utredningar göras för att belysa möjliga åtgärder och 
dess effekter på verksamheten. Samtliga uppdrag ska överlämnas till KS/AU senast i 
februari månad 2015. 

o Utredningsuppdrag: 
Äldreomsorgen i Gislaveds kommun har en hög kvalité i jämförelse med 
liknande kommuner i landet. Socialnämnden ser över möjligheten att sänka 
driftkostnaderna avsevärt för äldreomsorgen. Tillskapande av fler 
trygghets/seniorboenden samt frågan om kvalité får vara en del i samanhanget 
för att sänka driftkostnaderna. 
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Fritidsnämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,5 % 

Ordförande Maria Gullberg 
Lorentsson M   

Förvaltningschef Kent Kruuse    

Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 13 097 11 997      

Kostnader -48 000 -48 869      

Nettokostnader -34 903 -36 872 -37 336 -37 939 -38 750 -39 277 -39 697 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med -0,5 mnkr i förhållande till år 2014. Detta påverkar 
även nyckeltalen. 

Investeringsredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -756 -6 082 -2 790 -4 020 -1 800 -2 800 -1 100 

Nettoinvestering -756 -6 082 -2 790 -2 020 -3 800 -2 800 -1 100 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

Nämnd -339 -363 -354 

Fritidsverksamhet -26 946 -28 416 -28 783 

Föreningsstöd -7 618 -8 093 -8 199 

Totalt -34 903 -36 872 -37 336 

Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2013 2014 2015 

nyttjgr sporthall 81 % 85 % 85 % 

nyttj.gr ishall 89 % 95 % 95 % 

antal bad totalt 126 843 145 000 145 000 

antal bowl.serier - 55 000 55 000 

gästnätter Hörsjöns camping - 5 000 5 000 

simkunnighet åk 2 82 % 90 % 90 % 
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Uppgift 
Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda förutsättningar för en positiv och 
meningsfylld fritid. Utbudet ska främja en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kommunen 
attraktiv att verka och bo i. En del av utbudet är riktat mot en hälsoriktad profil för att nå fler 
kommuninvånare med stort behov av en aktiv fritid. 

Fritiden har en mycket framträdande roll för att göra kommunen attraktiv. En viktig aspekt är att 
kunna erbjuda både barn och vuxna ett bra fritidsutbud i närområdet. Detta ökar människors 
livskvalitet. Bra exempel är olika typer av när/spontanidrottsplatser i bostadsområdena. 
Fritidsnämnden arbetar också med att göra naturen mer attraktiv för människor att vistas i. Senaste 
tillskotten är kanotleden Nissan samt några vandringsleder. 

Fritiden har en viktig uppgift att marknadsföra kommunen på ett positivt sätt. Detta kan ske genom 
att stödja föreningars olika arrangemang, verka för att locka hit olika former av läger/ cuper/tävlingar i 
samverkan med kommunens föreningsliv. 

Fritidsnämnden använder i allt större utsträckning olika sociala medier som ett sätt för att nå nya 
målgrupper, responsen har varit mycket positiv. 

Fritidsnämnden arbetar också med operativa turismfrågor i samverkan med både föreningar, 
privatpersoner och företag. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2015 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

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

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

Fritidsnämnden prioriterar 
all verksamhet för barn och 
ungdom i åldern 7-25 år. 

Skapa möjligheter för 
fysiska aktiviteter, 
rekreation, evenemang 
och verka för en bra 
fritidsverksamhet som 
leder till att fler 
kommuninvånare har 
god hälsa. 

Genomföra kampanjer för 
att öka intresset för fysiska 
aktiviteter. 

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

Skapa förutsättningar 
för god simkunnighet. 

Alla elever i åk 2 skall 
genomgå simundervisning. 

Staden Gislaved Prioritera arbetet med 
utveckling av e-
samhället 

Ge snabb och bra 
service till föreningar 
och allmänhet samt 
informera och 
marknadsföra 
förvaltningens 
verksamheter både 
inom och utom 
kommunen. 

Fortsätta utvecklingen av 
det "digitala fritidskontoret" 
som förbättrar och snabbar 
upp servicen. 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen 

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

Fritidsförvaltningen 
erbjuder bra förutsättningar 
för att föreningar skall 
kunna arrangera olika 
former av tävlingar, och 
evenemang. 

För att bibehålla och 
förstärka kvalitén i 

För att bibehålla och 
förstärka kvalitén i 

Genom ständiga 
lokalöversyner för att 



47 
 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

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

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

optimera nyttjandet och 
möjliggöra att nya 
verksamheter kan nyttja 
befintliga lokaler. 

Alla nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

Alla nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

Barnperspektivet är 
ständigt i fokus när 
fritidsnämndens behandlar 
olika frågor. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

Erbjuda företagen bra 
möjligheter till olika former 
av friskvårdsaktiviteter. 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

Erbjuda företagen bra 
möjligheter till olika former 
av friskvårdsaktiviteter. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2014-2015 

Fastighetsnämnden har ansvar för att utarbeta en långsiktig upprustningsplan för simhallarna och detta 
arbete sker i nära samarbete med fritidsnämnden. Ett konsultföretag har utrett badens status och 
lämnat förslag på åtgärder. Detta förslag har senare ändrats för att hålla nere kostnaderna. Båda 
berörda nämnderna utgår ifrån att resurser anslås så att vi kan följa konsultföretagets reviderade 
förslag. Fastighetsnämnden budgeterar åtgärderna. 

En mycket viktig anläggningsfråga är att se till att de håller en bra standard på olika sätt. Flera av 
fritidsnämndens förslag har detta som motiv. Hälsolyftet i Gislaved är alldeles för trångt sett till antal 
utövare och måste byggas ut. Vi måste satsa på att göra baden mer attraktiva, inte minst för barnen. 
Det är också väsentligt att prioritera energi- och miljövänliga investeringar. Eftersom anläggningarna 
är relativt gamla måste de också fräschas upp med olika nymodigheter. 

Gislaveds kommun utsågs 2013 till årets idrottskommun. En mycket bidragande orsak är vårt stöd till 
föreningarna på olika sätt. Det är väsentligt att inte detta stöd försämras och fritidsnämnden föreslår 
därför satsningar på aktivitetsstödet och driftbidraget under perioden. 

Förslaget innehåller också en marginell taxehöjning av hallhyrorna. Subventionen ligger i många fall på 
90% och högre. Höjningen förslås av "rättviseskäl" mot de föreningar som äger egna anläggningar och 
inte nyttjar de kommunala. 

Fritidsnämnden har fått ett sparbeting på 500 tkr. Detta har lösts genom att inte utöka öppettiderna i 
simhallarna år 2015 och därmed inte anställa fler badmästare detta år.  

 
Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av nämndens 
budgetförslag: 

• Inför arbetet med framtagande av Strategiskt styrdokument inför mål och budget 
2016-2020 måste analyser och utredningar göras för att belysa möjliga åtgärder och 
dess effekter på verksamheten. Samtliga uppdrag ska överlämnas till KS/AU senast i 
februari månad 2015. 

o Utredningsuppdrag: 
Fritidsnämnden ska i samverkan med Fastighetsnämnden samt Barn- och 
utbildningsnämnden utreda att förändra användningsområden kring Gislaveds 
kommuns simhallar. I uppdraget ingå att kraftigt sänka driftkostnaderna och 
att även se över hur frigjorda lokalytor kan användas på annat sätt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  47,5 % 

Ordförande Inga-Maj Eleholt C   

Förvaltningschef Mats Spånberg    

Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 73 612 69 410 71 261     

Kostnader -753 778 -774 606 -786 506     

Nettokostnader -680 166 -705 196 -715 245 -713 854 -714 194 -714 471 -715 196 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med -1,1 mnkr i förhållande till år 2014. Detta påverkar 
även nyckeltalen. 

Investeringsredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt        

Kostnader -16 958 -17 019 -15 474 -14 374 -13 274 -13 274 -13 074 

Nettoinvestering -16 958 -17 019 -13 314 -13 414 -12 314 -12 114 -12 114 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

Förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem 
och förskoleklass 

-185 275 -193 424 -200 484 

Grundskola -279 389 -291 577 -297 377 

Grundsärskola -11 137 -12 028 -12 208 

Fritidsgårdar -2 970 -3 000 -3 024 

Gymnasieskola -129 837 -129 972 -128 574 

Gymnasiesärskola -4 497 -5 379 -5 423 

Vuxenutbildningen -14 707 -14 427 -14 673 

Högskola på 
hemmaplan -909 -864 -883 

Musikskolan -13 664 -13 948 -14 307 

Nämnd och 
administration -9 941 -10 337 -10 138 

Gemensamma -27 840 -28 567 -29 107 
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verksamheter 

Verksamhetsövergrip
ande åtgärder  -1 673 -1 547 

Sparbeting   2 500 

Totalt -680 166 -705 196 -715 245 

Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2013 2014 2015 

Nettokostnad/barn i förskola -98 986 -106 206 -107 909 

Nettokostnad/elev grundskola -89 894 -93 966 -93 550 

Nettokostnad/elev grundsärskola -371 233 -400 933 -398 300 

Nettokostnad/elev gymnasieskola -109 938 -114 412 -107 465 

Nettokostnad/elev i gymnasiesärskola -155 069 -168 094 -169 063 

Nettokostnad/elev i vuxenutbildning -49 854 -36 068 -37 035 

Nettokostnad/elev i musikskola -8 984 -8 718 -8 755 

Uppgift 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, 
ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800). 
Nämnden ansvarar även för tillämpliga delar i motsvarande fristående verksamheter. 

Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan 
samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser 
samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala organisationens 
behov. 

Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare (2010:197). 

Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten ingår 
också nämndens ansvarsområde. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2015 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

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

Delta aktivt i arbetet 
med utveckling av 
mötesplats Gisle 

Delta aktivt i arbetet med 
utveckling av mötesplats 
Gisle 

Fritidsverksamhet efter 
skoltid 

Fritidsverksamhet efter 
skoltid 

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

Medverka till 
etablerande av 
familjecentraler 

Medverka till etablerande 
av familjecentraler 

Genomföra COPE-
utbildningar för 
vårdnadshavare 

Genomföra COPE-
utbildningar för 
vårdnadshavare 

Medverka vid 
etablerande av 
gemensam Barn- och 

Medverka vid etablerande 
av gemensam Barn- och 
ungdomshälsa 6-18 år i 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

ungdomshälsa 6-18 år i 
GGVV 

GGVV 

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

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

Fler pedagoger 
och/eller vuxna i skolan. 

Andelen behöriga 
elever till nationellt 
gymnasieprogram ska 
öka 

Andelen behöriga elever till 
nationellt gymnasieprogram 
ska öka 

Övergripande insatser 
för att utveckla 
undervisningen genom 
undervisningsmetoder, 
kompetensutveckling 
genom matematiklyftet 
och förstelärare 

Övergripande insatser för 
att utveckla undervisningen 
genom 
undervisningsmetoder, 
kompetensutveckling 
genom matematiklyftet och 
förstelärare 

Arbeta systematiskt 
och i samarbete med 
socialnämnden för att 
minska den ogiltiga 
frånvaron i åk 8 och 9 

Arbeta systematiskt och i 
samarbete med 
socialnämnden för att 
minska den ogiltiga 
frånvaron i åk 8 och 9 

Effektivare nyttjande av 
personalens kompetens 

Effektivare nyttjande av 
personalens kompetens 

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

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

 Alla ska ha digital 
kompetens 

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. 

 Ge vårdnadshavare 
möjlighet till inflytande 
och delaktighet genom 
relevant information 
om verksamheten 

Ge vårdnadshavare 
möjlighet till inflytande och 
delaktighet genom relevant 
information om 
verksamheten 

 Entreprenöriellt lärande 
ska genomsyra alla 
verksamheter 

Entreprenöriellt lärande ska 
genomsyra alla 
verksamheter 

 Måltiden ska ses som en 
resurs i alla 
verksamheter 

Måltiden ska ses som en 
resurs i alla verksamheter 

Staden Gislaved Prioritera arbetet med Medverka i Medverka i utvecklandet av 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

utveckling av e-
samhället 

utvecklandet av e-
samhället 

e-samhället 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen 

Verksamheten ska 
präglas av en god 
kvalitet och gott 
medarbetarskap 

Verksamheten ska präglas 
av en god kvalitet och gott 
medarbetarskap 

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

Öka integrationen i 
Gislaveds tätort 

Öka integrationen i 
Gislaveds tätort 

Effektivare 
lokalutnyttjande 

Effektivare lokalutnyttjande 

Alla nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

De beslut som berör 
barn och ungdomar ska 
utgå från ett barn- och 
ungdomsperspektiv 
relaterat till FN:s 
barnkonvention 

De beslut som berör barn 
och ungdomar ska utgå från 
ett barn och 
ungdomsperspektiv 
relaterat till FN:s 
barnkonvention 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

Tillhandahålla en god 
tillgänglighet till 
förskola och fritidshem 

Tillhandahålla en god 
tillgänglighet till förskola 
och fritidshem 

Arbeta för 
kompetenshöjning 
bland anställda inom 
näringsliv och 
kommunen. 

Verka för att 
universitets-
/högskolekurser och -
utbildningar förläggs till 
kommunen 

Verka för att universitets-
/högskolekurser och -
utbildningar förläggs till 
kommunen 

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

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

Ökad samverkan mellan 
skola och arbetsliv 

Ökad samverkan mellan 
skola och arbetsliv 

Utveckla yrkesvux och 
YH-utbildningar samt 
fjärde året på 
teknikprogrammet för 
att öka 
anställningsbarheten 
genom att matcha 
behov och kompetens 

Utveckla yrkesvux och YH-
utbildningar samt fjärde 
året på teknikprogrammet 
för att öka 
anställningsbarheten genom 
att matcha behov och 
kompetens 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

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

Förbättra resultatet i 
Svenskt Näringslivs årliga 
företagarenkät gällande 
"Skolans attityder till 
företagande" (2014 
placering 55) 
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Sammanfattning verksamhetsförändringar 2014-2015 

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och 
förskoleklass                                                                                    
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr 

Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 193 696 

1. Förändrat barnantal i förskolan: Barnantalet väntas 
minska med 5 barn i förskolan och pedagogisk omsorg. 

-324 

2. Familjecentral: 700 tkr för familjecentral i 
Smålandsstenar.Denna post tas i anspråk dels för 
bevarande av Öreryds skola samt dels för minskat 
avgiftsuttag i grundskolan. 

700-700 

3. Omsorg på obekväm tid: Tillsammans med tidigare 
avsatta medel 1 000 tkr innebär utökningen att det under 
2015 finns 3 000 tkr för omsorg på obekväm tid. 

2 000 

4. Barnomsorgspeng: Avsatta medel för barnomsorgspeng 
sparas på grund av uteblivet behov under ett flertal år. 

-250 

5. Allmän besparing på barnomsorgens program: Tack vare 
att tilldelad inflationsuppräkning överstiger faktiska 
kostnadsökningar kan en besparing göras utan att det 
påverkar verksamheten. 

-200 

6. Inflationsuppräkning 2,2 % 452 

Total förändring 1 678 

2015 års budget för förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass och fritidshem 

195 374 

 
 

Grundskolan                      
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 290 941 

1. Förändrat elevantal i grundskola: Elevantalet ökar 2015 
med 23 elever till 3 126 elever. 

1 070 

2. Likvärdighet skolbibliotek: Den nya skollagens 
förtydligande om skolbibliotek och Skolinspektionens 
påpekanden avseende tillgängligheten till skolbibliotek visar 
på behov av utökade resurser för att skapa en likvärdighet 
mellan skolorna i kommunen. 

450 

3. Övergripande stöd: Neddragning av centralt placerade 
stödresurser, viss central samordning bibehålls. 

-550 

4. Omorganisation av ASM: En försöksverksamhet med en 
alternativ skolmiljö för högstadieelever med primära 
koncentrationsstörningar inrättades 2010. Verksamheten 
föreslås under hösten 2014 genomgå ett förändringsarbete 
vilket får effekt för budgeten 2015 då en tjänst kan sparas 
genom omfördelning av andra resurser. 

-575 

5 Minskat uttag avgifter: Sedan tidigare finns avsatt 250 tkr. 
Ytterligare 250 tkr avsätts för att minska avgiftsuttaget. 

250 

6. Allmän besparing inom grundskolan: Tack vare att 
tilldelad inflationsuppräkning överstiger faktiska 
kostnadsökningar kan en besparing göras utan att det 
påverkar verksamheten. 

-1 250 

7. Inflationsuppräkning 2,2 % 2 100 

Total förändring 1 495 
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Grundskolan                      
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2015 års budget för grundskolan 292 436 

  

Grundsärskolan                                                               
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 11 936 

1. Ökad inskrivning i grundsärskolan: Under 2014 ökar 
inskrivningen till grundsärskolan från 30 till 38 elever. 
Under 2015 måste då medel omfördelas från 
gymnasiesärskolan samt stödresurs i grundskolan. 

 

2. Inflationsuppräkning 2,2 % 13 

Total förändring 13 

2015 års budget för grundsärskola 11 949 

  

Fritidsgårdar 
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 3 024 

Total förändring 0 

2015 års budget för fritidsgårdar 3 024 

 

Gymnasieskolan 
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 130 045 

1. Förändrat elevantal i gymnasieskola: Demografisk 
neddragning då antalet mantalsskrivna ungdomar i 
gymnasieålder minskar med 32 elever. Viss uppjustering 
har skett. 

-1 790 

2. Förändrat antal interkommunala elever i 
gymnasieskolan: Andelen elever som väljer 
gymnasieutbildning i annan kommun/friskola är nu 25 %. 
Detta ger då en minskning med 8 elever under 2015. 

-936 

3. Allmän besparing inom gymnasieskolans program: Tack 
vare att tilldelad inflationsuppräkning överstiger faktiska 
kostnadsökningar kan en besparing göras utan att det 
påverkar verksamheten. 

-471 

4. Inflationsuppräkning 2,2 % 1 250 

Total förändring -1 947 

2015 års budget för gymnasieskolan 128 098 

  

Gymnasiesärskolan 
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 5 381 

1. Nya gymnasiesärskolan: Statsbidrag för den nya 
gymnasiesärskolan. 

29 

Total förändring 29 
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Gymnasiesärskolan 
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2015 års budget för gymnasiesärskola 5 410 

 
 

Vuxenutbildningen 
Verksamhetsförändring/Anslagsförändringar tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 14 444 

1. Gymnasial vuxenutbildning: En kommande ökning av 
behörighetskomplettering för elever som gått 
yrkesförberedande utbildning förväntas med början 
höstterminen 2015. 35 elever på yrkesprogrammen 
beräknas vilja komplettera för högskolebehörighet. 

300 

2. Aktivitetskrav komvux: Statsbidrag. 58 

3. Inflationsuppräkning 2,2 % 12 

Total förändring 370 

2015 års budget för vuxenutbildning 14 814 

  

Högskolan på hemmaplan 
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 866 

Total förändring 0 

2015 års budget för högskola 866 

 
 

Musikskolan                          
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 13 921 

1. Inflationsuppräkning 2,2 % 87 

Total förändring 87 

2015 års budget för musikskolan 14 008 

 

Nämnd och administration 
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 10 250 

1. Neddragning av 0,5 tjänst: En omfördelning av 
arbetsuppgifter sker så att tidigare köpta tjänster kan 
utföras inom befintlig förvaltningsorganisation. 

-250 

2. Inflationsuppräkning 2,2 % 37 

Total förändring -213 

2015 års budget för nämnd och administration 10 037 
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Gemensamma verksamheter                                                          
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 28 604 

1. Inflationsuppräkning 2,2 % 519 

Total förändring 519 

2015 års budget för gemensamma verksamheter 29 123 

 
 

Verksamhetsövergripande åtgärder 
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

2014 års budget + 0 % 1 623 

1. Lokal- och organisationsförändring: För att bibehålla och 
förstärka kvalitén i verksamheten ska lokalreduceringar 
göras. Detta kan också innebära lägre ambitionsnivå på 
lokaler till förmån för innehållet i verksamheten. (Förslag 
till konkretiserat mål). Inom ramen för de 
omprövningsbehov verksamheten står inför de kommande 
budgetåren föreslås lokalreduceringar och 
organisationsförändringar enligt nedan: 

 

1a. Växthuset: Helårseffekt -347 tkr. Gyllenforsskolan har 
under många år haft behov av lokaler i Växthuset för 
skolverksamheten. Sedan något år ryms all skolverksamhet 
i Gyllenforsskolans ordinarie lokaler. Växthusets lokaler 
kan därför lämnas från januari 2015. 

-347 

1b. Rönnen: Helårseffekt -865 tkr. Gislaveds Gymnasium 
har sedan cirka 10 år tillbaka haft SFI-undervisningen 
förlagd till lokaler i den paviljong som kallas Rönnen. Den 
elevminskning kommunen haft inom grundskolan slår nu 
igenom även på gymnasieskolan varför lokaler för SFI-
verksamheten ryms i Gislaveds Gymnasiums 
huvudbyggnad. Studerandeunderlaget för SFI har de 
senaste åren varierat mellan 100-180 med en 
”normalsituation” kring 125 studerande. Då vissa 
strukturförändringar krävs inom gymnasiets verksamhet 
lämnas lokalerna från halvåret 2015. 

-432 

1c. Öreryds skola: Helårseffekt -1 000 tkr. Förvaltningens 
förslag om nedläggning av Öreryds skola genomförs ej. 
Medel för att bevara skolan lånas från post avseende 
familjecentralen 2015 och återförs i utblick 2016. 

 

2. IKT-planen: Den totala investeringsnivån blir lägre än 
beräknat och därmed minskar kapitalkostnaderna med 
knappt 600 tkr. Utöver detta görs en neddragning med 
200 tkr på övriga driftsmedel. 

-800 

3. IT-organisationen: Teknikskiftet inom undervisning 
möjliggör en neddragning av 1 tjänst i IT-
teknikerorganisationen, samtidigt kvarstår det riktade 
stödet för implementeringen av lärplattorna genom 
tjänster som IT-pedagoger. 

-450 

4. Riktade utvecklingsresurser: Neddragning av riktade 
utvecklingsresurser för utvecklingsstrateger, 
förvaltningschef samt teamchefer. 

-175 

5. Ej fördelade fastighetsåtgärder: Ej ianspråktagna 
hyresmedel från 2011-2013. 

-800 

6. Kapitalkostnad nyinvestering enligt investeringsbudget, 
se bilaga 1. 

500 

7. Fastighetsåtgärder, se bilaga 2. 2 085 
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Verksamhetsövergripande åtgärder 
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr Ram/budget tkr 

8. Statsbidrag nationella minoritetsspråk 29 

9. Inflationsuppräkning 2,2 % 35 

Total förändring -355 

2015 års budget för verksamhetsövergripande 
åtgärder 

1 268 

 

 

Kommunstyrelsens beslut avseende förändringar av nämndens 
budgetförslag. 

• I höstpropositionen ingår en sänkning med 30 mnkr för ”justering krav Komvux”. För 
Gislaveds kommun och Barn- och utbildningsnämnden innebär detta en ramsänkning för 2015 
med 86 tkr. 
 

• Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2015 sänks med 2,5 mnkr och nämnden 
ska till kommunstyrelsen senast i februari månad 2015 redovisa vilka åtgärder som kommer 
att göras. 
 

• Inför arbetet med framtagande av Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020 
måste analyser och utredningar göras för att belysa möjliga åtgärder och dess effekter på 
verksamheten. Samtliga uppdrag ska överlämnas till KS/AU senast i februari månad 2015. 

o Utredningsuppdrag: 
Barn- och utbildningsnämnden ser över grundskolestrukturen med fokus på en 
pedagogiskt effektiv verksamhet till en avsevärt lägre driftkostnadsnivå. Översynen 
avser såväl skolor i tätorterna som landsbygdsskolor. 
 

o Fritidsnämnden ska i samverkan med Fastighetsnämnden samt Barn- och 
utbildningsnämnden utreda att förändra användningsområden kring Gislaveds 
kommuns simhallar. I uppdraget ingå att kraftigt sänka driftkostnaderna och att även 
se över hur frigjorda lokalytor kan användas på annat sätt 
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Kulturnämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  1,9 % 

Ordförande Solveig Davidsson M   

Förvaltningschef Magnus Jonsson    

Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 3 963 3 900      

Kostnader -27 711 -30 758      

Nettokostnader -23 748 -26 858 -28 408 -29 836 -33 577 -33 709 -33 241 

KF:s budgetram 2015 för kultur 27 829 tkr minskas med 206 tkr p.g.a. av lägre investeringsbudget 2015. 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med -0,7 mnkr i förhållande till år 2014. Detta påverkar 
även nyckeltalen. 

Investeringsredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -658 -3 357 -1 071 -2 968 -4 700 -655 -630 

Nettoinvestering -658 -3 357 -1 071 -2 968 -4 700 -655 -630 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

Nämnd -169 -232 -232 

Kulturverksamhet -22 215 -25 194 -26 515 

Föreningsanslag -1 364 -1 432 -1 661 

Totalt -23 748 -26 858 -28 408 
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Nyckeltal 
tkr Bokslut Budget Budget 

 2013 2014 2015 

Antal årsarbetare 23 24,3 25,55 

Antal lån 249 080 250 000 250 000 

Antal lån/invånare 8,7 8,8 8,7 

Antal biblioteksbesök 197 000 200 000 200 000 

Antal biblioteksbesök/inv. 6,9 6,9 6,9 

Besökare programaktiviteter 22 360 24 000 24 000 

Besökare/program 24,5 30 30 

Uppgift 
Kulturnämnden ska, med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program, ansvara för 
kommunens biblioteksverksamhet, den allmänkulturella verksamheten, föreningsstöd och 
konsumentinformation. 

  

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2015 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

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

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

Enskilda och gruppers 
initiativ ska uppmuntras och 
stärkas genom öppenhet 
och flexibilitet med 
kommunala resurser i form 
av lokaler, ekonomi och 
rådgivning. 
Samverkan mellan 
kommunala verksamheter 
och föreningslivet ska 
eftersträvas för att 
stimulera utvecklingen av 
kulturen i kommunens 
samtliga tätorter. 
Verksamheten är öppen för 
alla men har en tydlig plats 
för barn och ungdomar. 
Genom samarbete med 
studieförbund och 
föreningar ska Kulturplatån 
erbjuda utbildning och 
kurser inom de olika 
konstområdena. 
Verksamheten ska vara 
drogfri. 

Kulturaktiviteter för 
barn och ungdomar ska 
särskilt prioriteras med 
utgångspunkt i 
barnkonventionens 
artikel 31 

Inom alla kulturnämndens 
områden bedrivs 
verksamhet som riktar sig 
till barn och ungdomar. 
Utgångspunkten är att 
verksamheten ska bedrivas 
ur barnens perspektiv och 
utgå från deras egen vilja 
och intresse. 

Prioritera förebyggande 
verksamhet för barn 
och ungdomar (ex. 

Integrera 
handlingsprogram för 
folkhälsa i 

Kommunfullmäktige har 
antagit en folkhälsostrategi 
och till den knutit en 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

projekt såsom 
Navigatorcentrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

kulturverksamheten 
med särskild inriktning 
mot barn och unga 

handlingsplan för perioden 
2013-2016. Nämndens mål 
syftar till att knyta den 
förebyggande verksamheten 
för barn och ungdomar till 
målen i folkhälsoplanen. 

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

Biblioteken erbjuder stöd 
för egna studier genom 
organiserade aktiviteter och 
möjlighet att låna såväl 
fysiskt som digitalt 
kursmaterial. Samverkan 
kring skolbibliotek sker 
med förskolan, grundskolan 
och Gislaveds 
gymnasium. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas 
åt barn och ungdomar för 
att främja deras 
språkutveckling och 
stimulera till läsning, bland 
annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras 
behov och förutsättningar. 

Staden Gislaved Prioritera arbetet med 
utveckling av e-
samhället 

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

Bibliotekets tjänster via 
webben ska utvecklas och 
ligga i linje med den 
nationella utvecklingen. 
Förvaltningen ska även 
arbeta för att 
biljettförmedling, bidrags- 
och projektansökningar och 
andra typer av tjänster blir 
webbaserade. Under en 
övergångsperiod är det 
viktigt att parallellt använda 
analoga system för de 
grupper i samhället som 
ännu inte kan använda 
digitala system. 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen 

Marknadsföra och 
utveckla befintliga 
mötesplatser 

Kulturnämndens befintliga 
mötesplatser biblioteken, 
Gislaveds konsthall och 
Kulturplatån erbjuder ett 
rikt och inspirerande utbud 
av kulturaktiviteter i form 
av upplevelser och eget 
skapande. Verksamheternas 
utbud marknadsförs genom 
dagspress, radio, sociala 
medier och utskick till 
samtliga hushåll i 
kommunen. 

Utveckla ett rikt och 
inspirerande utbud av 
kulturaktiviteter och 
kreativa miljöer 

Genom att utveckla och 
marknadsföra den 
verksamhet som beskrivs i 
detta mål och 
budgetdokument, samt 
utveckla den nya kulturella 
mötesplatsen Glashuset, ska 
bilden av Gislaveds 
kommun som en attraktiv 
och innovativ plats stärkas. 

För att bibehålla och Lokaler för kulturell All lokalanvändning i 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

förstärka kvalitén i 
verksamheten ska 
lokalreduceringar göras. 
Kan också innebära 
lägre ambitionsnivå på 
lokaler till förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

verksamhet ska vara 
ändamålsenliga och ett 
medel/redskap för att 
möjliggöra önskad 
verksamhet och nå 
primära målgrupper 

kulturförvaltningen utgår 
från verksamheternas mål 
och ska bygga på reella 
behov, användas effektivt 
och vara ett redskap för att 
nå de kulturpolitiska målen 
och sträva mot visionen 
"Staden Gislaved 2040". 

Alla nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

Kulturförvaltningens 
personal ska utbildas i 
barnkonventionen. 

Inom ramen för den årliga 
fortbildningen ska 
personalen utbildas i 
barnkonventionen. 

 Biblioteken ska stödja 
och främja utveckling av 
inlevelseförmåga, 
kreativitet och eget 
skapande 

Biblioteken erbjuder en rad 
olika typer 
kulturarrangemang och 
möjligheter till skapande 
verksamhet. Ett prioriterat 
område inom den skapande 
verksamheten är införandet 
av ett så kallat Makerspace 
där teknik sammanförs med 
traditionella hantverk. 

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

Via traditionella och digitala 
medier, som är möjliga att 
låna hem, tillhandahåller 
biblioteken ett omfattande 
och mångsidigt utbud inom 
olika konst- och 
kulturområden. Biblioteket 
ska särskilt främja läsning 
och tillgång till litteratur. 
Dessutom ska biblioteket 
verka för att öka kunskapen 
om hur informationsteknik 
kan användas för 
kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i 
kulturlivet. 

 Gislaveds konsthall ska 
stärka sin ställning som 
utställningscentrum i 
kommunen och öka 
intresset för 
samtidskonsten 

Med aktuella konstprogram 
på en hög nationell och 
internationell nivå ska 
konsthallen vara en självklar 
destination för den lokala, 
regionala och nationella 
konstpubliken. 

 Samverkan och dialog 
med organisationer, 
föreningar och 
kommunmedborgare 
ska eftersträvas 

Kulturnämnden och 
förvaltningen söker aktivt 
samarbete och dialog med 
civilsamhällets olika delar. 
Det kan vara samarbeten 
kring evenemang och 
projekt, eller inhämtande av 
synpunkter inför beslut och 
verksamhetsplanering. 

 Dialog med brukare och 
medborgare ska vara en 
naturlig del och en 
förutsättning för 
verksamhetens 
planering 

När nämnden planerar för 
större 
verksamhetsförändringar 
ska dialog genomföras med 
kommunens invånare innan 
nämnden fattar beslut. Inom 
förvaltningens olika 
verksamhetsområden är 
brukardialog ett verktyg 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

inför 
verksamhetsplaneringen. 

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

Enskilda och gruppers 
initiativ ska uppmuntras och 
stärkas genom öppenhet 
och flexibilitet med 
kommunala resurser i form 
av lokaler, ekonomi och 
rådgivning. 
Samverkan mellan 
kommunala verksamheter 
och föreningslivet ska 
eftersträvas för att 
stimulera utvecklingen 
kulturen i kommunens 
samtliga tätorter. 
Genom samarbete med 
studieförbund och 
föreningar ska Kulturplatån 
erbjuda utbildning och 
kurser inom de olika 
konstområdena. 
Verksamheten ska vara 
drogfri. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

Riktad marknadsföring 
och information till 
företagen om 
kulturutbudet i 
kommunen 

Ett stort antal 
kulturarrangemang i form 
av konserter, utställningar 
och föreläsningar 
genomförs varje år i 
Gislaveds kommun. Syftet 
med målet är att 
uppmärksamma företagen 
på denna rikedom av 
evenemang och inspirera 
dem att ta med personal 
och kunder på något 
kulturarrangemang varje år. 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

  

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2014-2015 

Biblioteken, 657 tkr  
Verksamhetsförändringen år 2015 avser främst ökade personalkostnader. Därtill kommer 
kapitalkostnader för investeringar enligt utvecklingsplan. Personalkostnadsökningen uppstår genom en 
nyrekrytering, samt omvandling av en befintlig deltidstjänst till heltid. 

Kulturplatån, 283 tkr   
Det ökade anslaget ska täcka helårseffekten av den rekrytering av kultursamordnare som 
genomfördes 2014. Beslut om rekryteringen togs i och med budgetbeslutet för 2014-2018. 

Föreningsanslag, 200 tkr 
Kommunfullmäktige har beslutat att kulturnämnden ska höja Gislaveds industrimuseums 
verksamhetsbidrag med 200 tkr 2015. 

Konstverksamhet, 61 tkr  
Anslaget till Gislaveds konsthall förstärks med 50 tkr till utställningsersättningar och övriga 
produktionskostnader. Övriga kostnader är kapitalkostnader för konstinvesteringar. 
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Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av nämndens 
budgetförslag: 
 

• Föreningsanslag till Stiftelsen Gisleparken, 1,0 mnkr, överförs från Kommunstyrelsen till 
Kulturnämnden. 
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Fastighetsnämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  0 % 

Ordförande Lars Erik Nyström C   

Förvaltningschef Mikael Fröler    

Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt 210 593 210 776 214 469     

Kostnader -210 044 -210 776 -214 469     

Nettokostnader 549 0 0 0 0 0 0 

Investeringsredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkt   1 000     

Kostnader   -50 350 49 500 35 500 28 000 16500 

Nettoinvestering 97 732 127 484 -49 350 49 500 35 500 28 000 16 500 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2013 2014 2015 

Administration -10 914 -11 593 -10 447 

Hantverkare -68 400 425 

Fastigheter 7 119 8 793 6 994 

Städning 2 995 2 100 2 946 

Tvätt 187 100 100 

Fordonsservice 1 092 100 -168 

Transporter 138 100 150 

Totalt 549 0 0 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2013 2014 2015 

Antal årsarbetare 115,19 112,43 109,9 

Egna fastigheter m² BRA 212 063 209 917 212 278 

Inhyrda lokaler m² LOA  10 669 10 669 

Kostnad egna lokaler per m² BRA 716 :43 727 :37 737 :45 

Kostnad inhyrda lokaler per m² LOA 1 233 :20 1 198 :50 1 205 :07 

Kostnad städning/m² 
 inkl konsumtionsvaror och fönsterputs 215 :00 225 :00 232 :00 

    

Uppgift 
Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger ska den primära verksamheten 
(skola, omsorg, fritid, kultur mm) kunna bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en 
service som motsvarar brukarnas förväntningar. 

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

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

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

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2015 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Prioritera förebyggande 
verksamhet för barn 
och ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigatorcentrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

Bra lokaler och 
utomhusmiljö 

De lokaler som 
fastighetsnämnden förvaltar 
för skola och förskola ska 
ha en god standard med en 
bra miljö både inomhus och 
utomhus. 

Staden Gislaved Prioritera arbetet med 
utveckling av e-
samhället 

Installera datanät i 
vårdfastigheter 

 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen 

Marknadsföring Fastighetsnämnden är en 
servicenämnd till övriga 
nämnder och arbetar inte 
aktivt med marknadsföring 

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

Optimalt 
lokalutnyttjande 

Fastighetsnämnden bistår 
övriga nämnder för att 
uppnå en optimal 
lokalanvändning 

Alla nämnder ska 
utbilda sin personal i 
FN:s barnkonvention 

All personal ges 
utbildning i 
barnkonventionen 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Tydligare och bättre 
service till företagen 

Fastighetsnämnden ska 
alltid bemöta 
entreprenörer och 
leverantörer korrekt 
och likvärdigt.. 

Fastighetsnämnden har 
ingen direkt service till 
företagen men har kontakt 
med många entreprenörer 
leverantörer, i anslutning till 
projekt och upphandlingar. 

Gislaveds kommun skall 
förbättra sin placering i 
Svenskt Näringsliv 
ranking 

Fastighetsnämndens 
verksamhet påverkar 
inte kommunens 
ranking. 

 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2014-2015 

De ekonomiska förutsättningarna inför 2015 är mycket besvärliga eftersom hyrorna i praktiken sänks 
på grund av sjunkande KPI samt därutöver ett sparbeting på 1 mnkr. 

Det medför att antalet semestervikarier för fastighetsskötseln minskar kraftigt, att städningen måste 
effektivisera ytterligare, med en neddragning av personal med 3,76 årsarbetare, samt att bilpoolen 
sannolikt måste bantas och olönsamma fordon tas bort. Men det är inte tillräckligt. För att få en 
budget i balans kommer dessutom underhållet att minskas med ca 1 mnkr jämfört med 
underhållsplanen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut avseende förändringar av nämndens 
budgetförslag. 

• Inför arbetet med framtagande av Strategiskt styrdokument inför mål och budget 
2016-2020 måste analyser och utredningar göras för att belysa möjliga åtgärder och 
dess effekter på verksamheten. Samtliga uppdrag ska överlämnas till KS/AU senast i 
februari månad 2015. 

o Utredningsuppdrag: 
Fritidsnämnden ska i samverkan med Fastighetsnämnden samt Barn- och 
utbildningsnämnden utreda att förändra användningsområden kring Gislaveds 
kommuns simhallar. I uppdraget ingå att kraftigt sänka driftkostnaderna och 
att även se över hur frigjorda lokalytor kan användas på annat sätt 
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