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1. Sammanfattning 

PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun att genom-

föra granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd. Granskningen är framtagen uti-

från de förtroendevalda revisorernas analys av väsentlighet och risk. 

Granskningen ska besvara följande revisionella frågeställning: 

Är socialnämndens organisation och hantering av ekonomiskt bistånd ända-

målsenlig? 

Vi bedömer att socialnämndens organisation och hantering av ekonomiskt bistånd i hu-

vudsak är ändamålsenligt. Vår bedömning grundas på att det finns mål, styrdokument och 

dokumenterade riktlinjer som tillämpas i samband med beviljandet av ekonomiskt bi-

stånd, vilket även fungerar som stöd i arbetet med att få personer till egenförsörjning. 

Däremot anser vi dokumentationen och återrapporteringen av att den interna kontrollen 

avseende ekonomiskt bistånd kan utvecklas. Avvikelser behöver i större utsträckning do-

kumenteras och återrapporteras. 

Utifrån ovanstående bedömningar ger vi följande rekommendationer: 

 Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att avvikelser inom ramen för den in-

terna kontrollen dokumenteras och återrapporteras.  

 Vidare rekommenderar vi nämnden att dokumentera de arbetsrutiner som finns i 

processen med utbetalning och återkrav av ekonomiskt bistånd.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Enligt Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem till-

godosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. I arbetet 

med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att den 

klara sin försörjning på egen hand, vilket också är betydande för att verksamheten drivs 

effektivt och ändamålsenligt. 

Socialtjänstlagen är en ramlag som anger syftet med, och inriktningen, på olika insatser. 

Varje kommun måste därför fastställa olika tillämpningsföreskrifter. Det bör finnas regler 

och riktlinjer för beslut om och utbetalning av bidrag, dokumentation och uppföljning 

samt den praktiska tillämpningen. Det krav som ställs på biståndshandläggning enligt 

socialtjänstlagen är att rätten till bistånd skall tillförsäkras genom en rättssäker och lik-

värdig biståndsbedömning. De insatser som genomförs ska vara av god kvalitet. Prövning 

av rätten till bistånd utgår från den enskildes ansökan och den utredning förvaltningen 

gör.  

Revisorernas har i sin analys av väsentlighet och risk funnit skäl att genomför granskning-

en.  

2.2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig 

organisation och hantering av ekonomiskt bistånd. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Är socialnämndens organisation och hantering av ekonomiskt bistånd ändamåls-

enlig? 

2.3. Revisionskriterier 
 Socialtjänstlagen (kapitel 4 SoL) 

 Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:1 

 Kommunens egna tillämpningsföreskrifter, regler och rutiner 

2.4. Kontrollmål 
Revisionsfrågan kommer att besvaras utifrån nedanstående kontrollmål som har sin ut-

gångspunkt i revisionskriterierna:  

 Nämnden har upprättat mål, regler och riktlinjer, utöver lagstiftning, som tilläm-

pas i samband med beviljande av ekonomiskt bistånd 

 Nämnden har upprättat mål, regler och riktlinjer för arbetet med insatser för att 

hjälpa personer att bli självförsörjande 

 Förvaltningen har ändamålsenliga rutiner för utbetalning respektive återkrav 
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 Uppföljning och återrapportering genomförs kring hanteringen av ekonomiskt bi-

stånd 

 Socialnämnden säkerställer att den interna kontrollen avseendehandläggning av 

ekonomiskt bistånd är tillräcklig 

2.5. Avgränsning 
Granskningen har avgränsats till socialnämnden för räkenskapsåret 2017. 

2.6. Metod 
Granskning har skett av tillämpliga styrdokument och rutiner inom området. Vidare har 

intervjuer skett med programområdeschef, utvecklingsledare, tf. enhetschef, socialsekre-

terare och ekonom. 

Vidare har en aktgranskning genomförts som berör handläggning av ekonomiskt bistånd 

under 2017 (20 st.). 

Avseende aktgranskning har följande punkter granskats: 

 Finns aktuell ansökan? 

 Finns beslut som täcker hela ansökan? 

 Finns en aktuell skriftlig utredning? 

 Är besluten tydligt formulerade? 

 Framgår det för vilken tidsperiod beslutet gäller? 

 Framgår det vem som är beslutsfattare? 

 Framgår det av dokumentation/ utredning motiv till beslut? 

 Vid avslag, helt eller delvis, finns besvärshänvisning? 

 Anges lagrum? 

Rapporten är sakavstämd av berörda tjänstemän. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Lagstiftning och Socialstyrelsen 
Rätten till bistånd styrs av Socialtjänstlagens (2001:453) fjärde kapitel 1 §, vilket gör gäl-

lande att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) 

och för sin livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd innefattar försörjningsstöd samt livsfö-

ring i övrigt. 

Lagstiftningen tydliggör vad försörjningsstödet innebär och gäller: 

1. Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien 

samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift. 

2. Boende hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackföre-

ning och arbetslöshetskassa. 

Till lagstiftningen finns även av Socialstyrelsen en författningssamling (SOSFS:2013:1) 

vilket behandlar ekonomiskt bistånd och ger allmänna råd. Socialstyrelsen har även tagit 

fram en handbok, ”Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten”, som underlättar 

vid praktiskt tillämpning av socialtjänstlagen. 

3.2. Organisation 
Av socialnämndens reglemente framgår att nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 

inom socialtjänsten samt vad som i lag sägs om socialnämnden i Socialtjänstlagen. Vi-

dare av reglementet framgår även att fullmäktige har delegerat till nämnden att fastställa 

norm för försörjningsstöd samt vad som i övrigt finns stadgat i socialtjänstlagen. 

 

Inom enheten för försörjningsstöd finns tre grupperingar. Mottagningsgruppen tar emot 

alla nybesök samt de som inte varit aktuella på 6 månader. Arbetsgruppen arbetar närm-

ast med arbetsmarknadsenheten. Mottagningsgruppen består utav fyra handläggare. 

Gislaveds kommuns hemsida innehåller information vad som gäller för enskilda som är i 

behov av ekonomiskt stöd. Det framgår att biståndet är till för de som inte har tillräckliga 

inkomster för att klara den daglig livsföring. 
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Socialnämnden har tagit fram en delegationsförteckning som innehåller de beslut som 

delegerats till nämndens utskott samt tjänstemän på förvaltningen. Den gäller från och 

med 24 maj år 2016 och reviderades senast samma år den 22 november. Delegationsför-

teckningen tydliggör att nämndens delegationer gällande ekonomiskt bistånd är till soci-

ala utskottet, programområdeschef, enhetschef, socialsekreterare och utredningsassistent. 

Delegation på beslut som överstiger riksnormen och kommunens riktlinjer är endast 

ställd till nämndens utskott. 

3.3. Nämnden har upprättat mål, regler och riktlin-
jer, utöver lagstiftning, som tillämpas i sam-
band med beviljandet av ekonomiskt bistånd 

3.3.1. Iakttagelser 

Fullmäktige i Gislaveds kommun beslutar varje år om målsättningar. Av delårsrapport 

2017 framgår tre prioriterade målområden som ska leda till uppfyllandet av kommunens 

vision. De prioriterade målområdena är Barns lärande, Attraktivitet och utveckling för 

Gislaveds kommun och Företagsklimat och näringslivssamverkan. 

Socialnämnden har tagit fram mål på nämnds- och enhetsnivå utifrån ovanstående mål-

områden. I uppföljningsdokument rapporterar enheten för försörjningsstöd målområ-

dena inklusive området Interna processer. Enheten för försörjningsstöd har följande mål: 

 Verksamheterna ska präglas av ett barnperspektiv. 

 Utvecklad teknik utifrån arbetet med eHälsa enligt konceptet trygghet, service och delak-

tighet i hemmet genom välfärdsteknologi. 

 Verksamheterna ska arbeta utifrån ett brukarperspektiv. 

 Verksamheterna ska arbeta utifrån ett familjefridsperspektiv. 

 Utvecklat förebyggande arbete som är genomtänkt och offensivt. 

 Utvecklade behandlingsmetoder. 

 Verksamheterna ska arbeta utifrån ett arbets- och sysselsättningsperspektiv. 

 Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta med att förbättra 

attraktiviteten för socialnämndens bristyrken. 

 Värdegrunden ska vara implementerad i individ- och familjeomsorgens verksamheter. 

 Inom socialnämndens verksamheter är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. 

 Förbättrad kvalitet i dokumentations- och utredningsarbetet. 

 Förbättrade och mer effektiva administrativa processer. 

 

Målsättningarna bedöms i samband med uppföljningsrapporter, delårsrapport och årsre-

dovisning. Av redovisningarna framgår inga underliggande indikatorer som stöd för 

måluppfyllelse, utan enhetsmålen bedöms utifrån kommentarer kopplade till aktiviteter 

och händelser under året. Socialnämndens rapporter sammanställs utifrån rapporteringar 

från programområdena och enheterna. Av enhet för försörjningsstöds delårsrapport 2017 

bedöms enhetsmålen med uppfyllelse, endast enhetsmålet gällande administrativa pro-

cesser bedöms som delvis uppfyllt. 

Socialnämnden har inför år 2018 tagit fram ett planeringsdirektiv där det framgår vilka 

uppdrag som nämnden gett förvaltningen. Individ- och familjeomsorgen har fått tre upp-

drag. Ett av uppdragen är följande: 
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 Socialförvaltningen ska arbeta med att minska utredningstiden för försörjnings-

stöd samt arbeta med att införa en modell riktat mot aktivitet och sysselsättning 

(liknande Växjö löftet) för att minska passiviseringen kopplat till försörjnings-

stöd. 

Enligt intervjuer är uppdragets syfte att säkerställa att samtliga som ansöker om och har 

stöd även har någon form av sysselsättning. Uppdraget ska leda till snabbare handlägg-

ning med framtagandet av handlingsplan och att nå sysselsättning. Arbetet uppges ha 

startat under hösten år 2017, och sker mellan enheten för försörjningsstöd och arbets-

marknadsenheten. Av intervjuer framgår att detta ännu inte är på plats, utan kommer 

fortsätta under år 2018.  

Socialnämnden har antagit ett samlat dokument för hantering av försörjningsstöd som 

kallas ”Riktlinjer för försörjningsstöd” och fastställdes den 29 april år 2014. Det framgår 

att revidering ska ske vart fjärde år. Utav socialnämndens protokoll från den 30 januari år 

2018 framgår att riktlinjerna är under revidering. Kapitelindelningen består utav flera 

områden, exempelvis allmän information, barnperspektivet, försörjningsstöd, bistånd för 

livsföring i övrigt, inkomstberäkning, överklagande, återkrav, utbetalning samt bedöm-

nings- och beräkningsunderlag. I kapitlet bedömnings- och beräkningsunderlag framgår 

information om den enskildes rätt till försörjningsstöd. Som rutinbeskrivning framgår att 

bedömnings- och beräkningsunderlaget tillsammans med omfattande utredning ska leda 

till att ett riktigt beslut kan fattas. Det framgår även att varje ansökan ska, utom vid sär-

skilda omständigheter, lämnas in skriftligen antingen till receptionen eller i samband med 

besöket på socialkontoret. Om det finns särskilda omständigheter så ska det tydligt do-

kumenteras av handläggare i ärendehanteringssystemet. 

Av intervjuer framgår att det inom förvaltningen finns en gemensam mapp på kommu-

nens intranät där samtliga dokumenterade riktlinjer, rutiner, blanketter och mallar förva-

ras. De intervjuade uppger att det finns två blanketter, en för nybesök och en för ansök-

ningar. Blanketten för nybesök fungerar som en intresseanmälan och ska leda till en be-

sökstid på enheten för försörjningsstöd. Det går även att göra motsvarande intresseanmä-

lan via förvaltningens e-tjänst. Enheten för försörjningsstöd har som rutin att varje utred-

ning av försörjningsstöd måste föregås av ett besök på socialkontoret. 

Enheten för försörjningsstöd använder sig utav två checklistor som används vid nybesök 

och återbesök. Checklistorna innehåller vilka kontroller samt dokumentationer som ska 

ske. Gemensamt för båda är att kontroller ska ske mot exempelvis folkbokföring, senaste 

hyresavi, inkomster, förmögenhet samt hushållets sammansättning. Vid beslut som har 

påtagliga konsekvenser för barn i familjer rekommenderas att en barnkonsekvensanalys 

genomförs. För nybesök finns även kontroll mot legitimation, medborgarskap och uppe-

hållstillstånd respektive uppehållsrätt. För återbesök ges ytterligare information för han-

tering av inkomna ansökningar gällande exempelvis lägenhet, möbelutrustning, späd-

barnsutrustning och klädnorm, vilket ska diskuteras med övriga kollegor i enheten alter-

nativt enhetschef.  

Enheten för försörjningsstöd har tagit fram en rutinbeskrivning för rensning i akt. Ruti-

nen beskriver vilka handlingar som ska bevaras två respektive fem år samt hantering för 

digital kontra fysisk förvaring. 
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Av intervjuer framgår att enheten arbetar med att ta fram en dokumenterad mall för 

handlings-/genomförandeplan. Av arbetsdokumentet framgår utrymme för angivelse av 

mål, delmål samt beskrivning av ansvarsområde för måluppfyllnad. Det framgår även att 

ansökningar ska inlämnas via brev eller i samband med besökstiden.  

Av Gislaveds kommuns hemsida framgår delar av ansökningsförfarandet. Den enskilde 

kan initiera en ansökan om ekonomiskt bistånd antingen via kommunens e-tjänst eller 

brevledes. På hemsidan finns länkar till olika och relevanta myndigheter. Efter anmälan 

skett så erbjuds den enskilde en besökstid hos enheten för försörjningsstöd. Först efter 

besöket kan utredning om ansökan om ekonomiskt bistånd starta. Enheten har som rutin 

att samtliga beslut ska kommuniceras skriftligt. Avslagsbeslut skickas även med en be-

svärshänvisning där det framgår hur den enskilde kan överklaga beslutet. 

Av delårsrapport 2017 framgår bland annat att individ- och familjeomsorgen har under de 

senaste åren påverkats av den stora inströmningen av nyanlända. Vidare framgår att an-

sökningar om försörjningsstöd utreds med noggrannhet. Det framgår även att det genom-

förts ett arbete med att förstärka barnperspektivet i handläggningen. Enhetens rehab-

arbete uppges ha lett till att flera invånare blivit självförsörjande med anledning av rätt 

ersättning i form av exempelvis sjukersättning. Ordinarie försörjningsstöd uppges ha 

minskade kostnader, medan det finns ökade kostnader gällande försörjningsstöd för flyk-

tingar. En utmaning framgår gällande utvecklingen av försörjningsstöd kopplat till ut-

träde ur etableringen. 

Aktgranskningen har genomförts på totalt 20 stycken slumpmässigt valda stickprov. I 

nedan tabell redovisas frågeställningarna samt iakttagelser. 

Frågeställningar Iakttagelser 

Finns aktuell ansökan? Ansökan om ekonomiskt bistånd förvaras i 

stor utsträckning i den fysiska akten. Om den 

inte finns i akten så förvaras den digitalt i 

ärendehanteringssystemet. 

Finns beslut som täcker hela ansö-

kan? 

Beslut som täcker hela ansökan förekommer i 

flera fall. I vissa fall har avslag skett av delar av 

ansökningens berörda kostnader. 

Finns en aktuell skriftlig utredning? Aktuell skriftlig utredning framgår. 

Är besluten tydligt formulerade? Besluten är tydligt formulerade. 

Framgår det för vilken tidsperiod 

beslutet gäller? 

Tidsperioden är angiven i samtliga stickprov. 

Framgår det vem som är beslutsfat-

tare? 

Det framgår av samtliga stickprov i ärende-

hanteringssystemet. I vissa fall framgår det 

inte av den fysiska akten. 

Framgår det av dokumentation/ ut-

redning motiv till beslut? 

Det finns i samtliga stickprov motivering till 

besluten. 

Vid avslag, helt eller delvis, finns be-

svärshänvisning? 

Samtliga avslag, både helt eller delvis, förkla-

ras och tydliggörs i besvärshänvisning. Utav 

våra stickprov är 7 stycken avslag antingen helt 

eller delvis. Det framgår inga beslut om åter-

krav i stickproven. 
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Anges lagrum? I flera fall anges korrekt lagrum, i ett fall avges 

inget lagrum. 

 

Av intervjuer framgår att enheten arbetar med att tydliggöra barnperspektivet i samtliga 

beslut. Enligt de intervjuade pågår arbetet med detta. I vår aktgranskning konstaterar vi 

att barnperspektivet finns med i vissa fall. 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att socialnämnden i huvudsak har upprättat mål, regler och riktlinjer som 

tillämpas i samband med beviljandet av ekonomiskt bistånd. Vi grundar vår bedömning 

på att det finns beslutade riktlinjer för försörjningsstöd. Vidare finns dokumenterade 

checklistor som stärker handläggningen. Resultatet från vår aktgranskning styrker även 

vår bedömning i avseende på följsamhet mot lagar och interna rutiner och riktlinjer. 

3.4. Nämnden har upprättat mål, regler och 
riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa 
personer att bli självförsörjande 

3.4.1. Iakttagelser 

3.4.1.1. Mål 

Socialnämnden har, som beskrivet i kapitel 3.3, tagit fram nämndmål och enhetsmål uti-

från ovanstående målområden. I uppföljningsdokument rapporterar enheten för försörj-

ningsstöd målområdena inklusive området Interna processer. Nämndens mål för att 

hjälpa personer att bli självförsörjande är följande: 

 Verksamheterna ska arbeta utifrån ett arbets- och sysselsättningsperspektiv. 

Målsättningarna bedöms i samband med uppföljningsrapporter, delårsrapport och årsre-

dovisning. Av redovisningarna framgår inga underliggande indikatorer som stöd för 

måluppfyllelse, utan enhetsmålen bedöms utifrån kommentarer kopplade till aktiviteter 

och händelser under året. Av enheten för försörjningsstöds delårsrapport 2017 beräknas 

måluppfyllelsen gällande ovanstående enhetsmål som uppfyllt. Av bedömningen framgår 

att det pågår arbete med en SE-coach, samarbete med Arbetsförmedlingen och arbets-

marknadsenheten pågår och kommer utökas, målet med handläggningen är att nå egen-

försörjning där arbetet ska ske i samarbete med andra aktörer. 

Av socialnämndens planeringsdirektiv, som nämns i kapitel 3.3, framgår tre uppdrag till 

individ- och familjeomsorgen. Två av uppdragen är följande. 

 Införa en modell för Lotsande organisation inom socialtjänsten. 

 Att arbetsmarknadsenheten intensifierar sina insatser för att minska arbetslöshet-

en. 

Enligt intervjuer är lotsande organisation ett sätt att förbättra samarbetet och samverkan 

inom individ- och familjeomsorgens olika enheter. Detta ska leda till bättre kontaktytor 

mellan olika handläggare. Uppdraget inriktat mot arbetsmarknadsenheten ska leda till 

förbättrade arbetssätt och metoder. 
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Av socialnämndens sammanträdesprotokoll från år 2011 framgår att individ- och familje-

omsorgens enhet för försörjningsstöd har arbetat med ett särskilt projekt som gällde att 

hitta nya former för arbetet med de personer som uppburit försörjningsstöd under lång 

tid.  

Det särskilda projektet ledde till socialnämndens beslut år 2011 att inleda två nya projekt 

inriktade mot rehabilitering och förhindrandet av felaktiga utbetalningar. Projektet med 

felaktiga utbetalningar pågick mellan år 2011 till 2013 och ledde till framtagandet av 

checklistorna som beskrevs i kapitel 3.3.   

Socialnämnden har tagit fram ett samlat dokument, som tidigare nämnts i kapitel 3.3, för 

försörjningsstöd. Av riktlinjerna framgår att en utredning skall innehålla en arbetsplane-

ring. Vidare ska arbetsplaneringen lägga fokus på att alla vill och kan ta ansvar för sin 

egen försörjning. Riktlinjerna tydliggör att insatser, motivations- och förändringsarbete 

ska ge förutsättningar för att den enskilde individen blir självförsörjande. Det framgår 

även att om den enskilde inte kan arbeta helt eller delvis så ska denne erbjudas arbetsre-

habilitering till lämpligt arbete eller motiveras till att söka tidsbegränsad sjukersättning. 

Insatserna ska ske på så sätt att rehabilitera de som inte är arbetsföra samt att stärka per-

soner till anställningsbarhet samt för återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsplanen ska 

regelbundet följas upp där resultatet utvärderas, samt att det ska framgå vilka krav på 

motprestationer som ställs för att få försörjningsstöd. Enligt intervjuer kan processen för 

genomförande av arbetsplanen förbättras. 

Enheten för försörjningsstöd genomför gruppmöten vid tre tillfällen per månad. Vid mö-

tena sker ärendegenomgångar, där exempelvis domar lyfts.  

I Gislaveds kommuns individ- och familjeomsorg finns en arbetsmarknadsenhet, som 

arbetar med arbetsträning och praktik. Enheten tar hand om de individer som varit ar-

betslösa en längre tid, har försörjningsstöd eller är nyanlända flyktingar. Remittering till 

enheten sker genom socialsekreterare. Av intervjuer framgår att det inom enheten finns 

snickeri, tvätteri, café och bageri samt datacentrum. Det finns även en verksamhet med 

möblemang som går ut på reparerande insatser. 

I förvaltningsorganisationen finns även en rehabiliteringsenhet som består utav arbetste-

rapeut, sjukgymnast, sjukgymnastbiträde och hjälpmedels- och servicetekniker. Enhetens 

arbete inriktas mot rehabiliterande insatser för personer som är av behov av dessa insat-

ser. Personal, vårdtagare och anhöriga kan få stöd samt handledning av enheten.  

På kommunens hemsida framgår att nyanlända flyktingar som är arbetslösa och ingår i 

arbetsförmedlingens etableringsprogram kan få praktikplats antingen på arbetsmark-

nadsenheten eller inom någon annan kommunal förvaltning. Om praktik inom arbets-

marknadsenheten beviljas så sker även språkträning 1-2 gånger i veckan samt jobbsökar-

aktivitet som extra insats. Detta ska leda till framförallt språkträning, men även referenser 

samt arbetserfarenhet. 

Av intervjuer framgår den grundläggande principen om att det är den enskildes ansvar att 

se till att uppfylla kraven för ekonomiskt bistånd. Detta inkluderar att aktivt kunna bidra 

till sin egen försörjning. Detta innefattar att delta i verksamhet som anordnas för arbets-
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lösa, exempelvis arbetsmarknadsutbildningar, beredskapsarbete samt arbetsrehabilite-

rande insatser.  

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har upprättat mål, regler och riktlinjer som tillämpas 

i samband med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande. Detta grundar vi 

på att det finns beslutade riktlinjer för försörjningsstödet. Vidare har nämnden beslutat 

om särskilda projekt som avser att hitta nya former för arbete med de personer som upp-

burit försörjningsstöd under längre tid. Nämnt projekt ledde bl.a. till framtagande av 

checklistor. Vidare finns i planeringsdirektiv inför år 2018 tre uppdrag som innefattar att 

förbättra arbetssätt och metoder. 

3.5. Förvaltningen har ändamålsenliga rutiner för 
utbetalning respektive återkrav 

I Socialtjänstlagens nionde kapitel framgår bestämmelser om återkrav av ekonomiskt bi-

stånd. Återkrav kan ske i följande fall: 

 återbetalningsskyldighet av felaktigt eller för högt ekonomiskt bistånd. Den en-

skilde blir återbetalningsskyldig om denne har förorsakat den felaktiga utbetal-

ningen. (1 §) 

 andra fall när socialnämnden kan återkräva ekonomiskt bistånd. Med andra fall 

avses, utöver 1 §, om obehörig eller med för högt belopp beviljats ekonomiskt bi-

stånd och skäligen borde ha insett det. (2 §) 

Exempelvis kan återkrav av bistånd föranledas om det betalats ut på felaktiga grunder, 

bidragsbrott, bistånd som lämnats som förskott på förmån eller ersättning, samt om bi-

ståndet har getts under villkor om återbetalning. 

Riksnormen tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov sätter nivån på 

försörjningsstödet. Riksnormen gäller för samtliga kommuner i Sverige. Riksnormen för 

år 2017 och 2018 presenteras i bilaga. Socialnämnden kan, om det finns särskilda skäl, 

beräkna kostnaderna till en högre samt lägre nivå. 

3.5.1. Iakttagelser 

Individ- och familjeomsorgen har, som tidigare nämnt i kapitel 3.3, tagit fram ett samlat 

dokument ”Riktlinjer försörjningsstöd”. Av riktlinjerna framgår information och hante-

ring av utbetalning samt återkrav av ekonomiskt bistånd. 

Riktlinjerna anger inga beloppsgränser, utan hänvisar till riksnormen samt i vissa fall som 

procentuell andel av prisbasbeloppet som underlag för utbetalningar. Vidare framgår även 

att samtliga avsteg från riksnormen ska tydligt motiveras. Vid utbetalning ska det normalt 

ske direkt till den enskilde genom kontant utbetalning. Detta innebär bankkontoinsätt-

ning, postgiro, bankgiro eller motsvarande. Rekvisition kan endast bli aktuellt efter nog-

grann individuell prövning samt i speciella situationer. 

I samband med delårsrapport 2017, avger enheten för försörjningsstöd en egen verksam-

hetsuppföljning. Av denna uppföljning framgår att verksamheten för felaktiga utbetal-
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ningar (FUT) arbetar med att skapa rutiner för en rättssäker handläggning samt för att 

undvika felaktiga utbetalningar. 

Av intervjuer framgår att det i gruppledartjänstens arbetsuppgifter ingår att genomföra 

intern kontroll på utbetalningar. Kontrollen avser att säkerställa att det inte sker felaktiga 

utbetalningar. Kontrollen sker genom ett antal stickprov som kontrolleras mot utbetal-

ningar och checklistorna. Gruppledaren för sedan en dialog med enhetschefen om resulta-

tet. 

Av samma riktlinjer framgår även information och rutinbeskrivning vid återkrav av eko-

nomiskt bistånd. Hänvisning görs till socialtjänstlagens 4 kapitel 1 §, samt att det konsta-

teras att den enskilde i princip inom denna paragraf inte är skyldig att betala tillbaka. Av 

rutinerna framgår att det ska upprättas en avbetalningsplan vid beslut om återbetalning 

av beviljat belopp. Avbetalningsplanen undertecknas och godkänns av klienten samt 

handläggaren. Bevakning sker genom påminnelser i verksamhetssystemet Procapita. Vid 

utebliven återbetalning skickas påminnelsebrev efter två veckor. Om påminnelsen inte 

leder till någon betalning, så sker kontakt med klienten via telefon samt att en besökstid 

bokas in. Avbetalningsplanen kan revideras om det uppkommer nya omständigheter som 

inte fanns då planen undertecknades. Om utebliven återbetalning fortgår i en månad så 

skickas ett nytt påminnelsebrev med kallelse till individ- och familjeomsorgens kontor. 

Om utebliven återbetalning fortgår i två månader så sammanställs ärendet och aktuali-

seras till sociala utskottet. 

Vidare framgår av riktlinjerna att om det föreligger bidragsbrott så ska anmälan ske i en-

lighet med bidragsbrottslagen. Om det finns misstanke om bidragsbrott så lämnas det till 

FUT-handläggare för vidare utredning. 

Av socialnämndens delegationsförteckning framgår beslutade delegationer kopplat till 

återkrav och återbetalning av ekonomiskt bistånd. Beslut om återkrav kan fattas av pro-

gramområdeschef inom individ- och familjeomsorgen, enhetschef, socialsekreterare och 

utredningsassistent samt sociala utskottet. 

Gislaveds kommuns hemsida innehåller information kopplat till återkrav av ekonomiskt 

bistånd. Det framgår att den enskilde måste meddela förändrad inkomst till individ- och 

familjeomsorgen. Om det inte sker så kan den enskilde bli återbetalningsskyldig. Vidare 

framgår även att det kan bli aktuellt med återbetalning gällande förskott på förmån vid 

arbetskonflikt, när det finns tillgångar som man på grund av rådande omständigheter 

ej kan nyttja för tillfället och vid felaktiga utbetalningar genom att felaktiga uppgifter 

lämnats eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter. 

Av intervjuer framgår att återkrav skickas ut till klienter som inte är aktuella för försörj-

ningsstödet. Vid återkrav av aktuella ärenden så hanteras det av handläggaren genom 

avbetalningsplaner. 

Av intervjuer framgår att klienter med pågående bistånd hanteras av handläggare varje 

månad i dialog med klienten. När beslut om återkrav ska ske så ska det finnas en återbe-

talningsplan som ska undertecknas av båda parter. Inbetalningar som görs till förvalt-

ningarna går att följa. Av intervjuer framgår att de flesta återkraven avser hyresskulder, 
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vilket uppges kunna lösas så att det inte blir avhysning. Uppstår en hyresskuld så betalas 

denna direkt till hyresvärden, i dialog med klienten.  

Av intervjuer framgår att handläggarna ansvarar för utbetalningar, upplägg av ansökning-

ar och klienter medan klientprofilen läggs upp av administrationen. Gruppchef skriver 

under varje utbetalning som sker. Utvecklingsledare har en övergripande kontroll på ut-

betalningar som har höga belopp. Om ett belopp är ovanligt högt så kontaktar ut-

vecklingsledare enheten och kollar mot delegation och riksnorm. 

Av intervjuer framgår att kontroll i utbetalningssystemet finns via den digitala tjänsten för 

ekonomiskt bistånd (SSBTEK). SSBTEK möjliggör för verksamheten att få information 

från flera myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskas-

san. Kontrollen säkerställer att beräkningsgrunderna för klienterna är korrekta, det vill 

säga att ersättningar från exempelvis Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ligger 

med som grund för beslut. Denna kontroll fungerar endast på de klienter som har gett 

samtycke, vilket enligt intervjuerna inte uppges vara några problem. 

Av intervjuer framgår att bokföring och kontering av beslutade utbetalningar genomförs 

av ekonomiassistenter. I processen genomför assistenterna kontroll mot kommunens kon-

ton för att säkerställa att det stämmer överens på kontonivå. De intervjuade anger att det i 

ekonomisystemet finns en spärr på förmedlingsmedel. 

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga rutiner för utbetalning respektive åter-

krav. Det genomförs stickprov på utbetalningar inom ramen för intern kontroll. Vidare 

finns det dokumenterade riktlinjer som beskriver utbetalning och återkrav av ekonomiskt 

bistånd, men det finns inga dokumenterade rutiner som på ett detaljerat sätt tydliggör 

den interna arbetsprocessen. Vidare anges i delårsrapporten 2017 att ett arbete pågår som 

syftar till att skapa rutiner för en rättssäker handläggning samt att undvika felaktiga utbe-

talningar. Vi konstaterar därmed att det finns en sårbarhet i och med att viktiga moment i 

samband med utbetalning och återkrav inte finns dokumenterade.  

3.6. Uppföljning och återrapportering genomförs 
kring hanteringen av ekonomiskt bistånd 

3.6.1. Iakttagelser 

Socialnämndens reglemente tydliggör att nämnden ska inom sitt område se till att verk-

samheten bedrivs utifrån beslutade mål och riktlinjer, samt lagar och förordningar. Full-

mäktige anger att nämnden ska regelbundet rapportera och följa upp sin verksamhet, där 

särskild angivelse ges på de åtgärder som erfordras för att mål och bestämmelser ska upp-

fyllas. 

Fullmäktige beslutade den 15 december år 2016 om en ny styrmodell vilket gäller från och 

med år 2017. Styrmodellen innebär att kommunens organisation kontinuerligt ska ge-

nomföra planering av mål, ekonomi och kvalitet samt analys av förutsättningar, uppfölj-

ningar och kvalitetssäkringar. Styrmodellen anger att samtliga verksamheter ska med-

verka i planerings- och uppföljningsprocessen. Former för uppföljning framgår av styr-

kedja, som presenteras nedan, där ”U1” står för ”Uppföljning 1”:  
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Den nya styrmodellen ställer därmed krav på en uppföljning motsvarande fyra tillfällen 

per år. Uppföljningsrapporterna tas i april, september, oktober och vid årsbokslutet. 

Vid genomgång av socialnämndens sammanträdesprotokoll framgår att nämnden lö-

pande hanterar beslut, domar, ekonomiskt utfall samt muntlig verksamhetsinformation. 

Utöver detta har socialnämnden under år 2017 gett förvaltningen i uppdrag att arbeta 

med budgetföljdsamheten för underskottsområden, vilket även rapporteras under året.  

Socialnämnden följer upp och rapporterar till kommunstyrelsen respektive fullmäktige i 

huvudsak i samband med delårsrapport och årsredovisning. I rapporterna framgår upp-

följning av målsättningar, ekonomiskt utfall i förhållande till budget samt detaljerad verk-

samhetsuppföljning i text.  

Individ- och familjeomsorgens enhet för försörjningsstöd tar i enlighet med styrmodellen 

fram ett underlag på enhetsnivå i samband med delårsrapport och årsredovisning. Av un-

derlaget för delårsrapport 2017 framgår följande ekonomiska ramar: 

Ekonomisk  

uppföljning 

Utfall  

2016-08-31 

Utfall  

2016-12-31 

Utfall  

2017-08-31 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Intäkt 2 371 3 329 1 549 3 409 2 884 

Kostnad -22 095 -32 781 -20 846 -32 470 -32 544 

Nettokostnader -19 724 -29 452 -19 297 -29 061 -29 660 

 

Vidare framgår av underlaget att enheten har som ambition att hitta alternativa lösningar 

till försörjningsstödet. Nybesöksgruppen uppges ha hög arbetsbelastning i och med det 

ökade antalet nyanlända. Detta har medfört att andra grupper har fått ge stöd. Detta ska 

ha bidragit till att hålla nere väntetiden till nybesök. 

Av intervjuer framgår att nämnden erhåller löpande statistik med antalet personer och 

antal hushåll redovisade på nämndens sammanträde. Detta inkluderar även budget.  

3.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis sker uppföljning och återrapportering kring hanteringen av eko-

nomiskt bistånd. Vi grundar vår bedömning på att hanteringen av ekonomiskt bistånd 
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följs upp och återrapporteras i enlighet med årliga rapporttillfällen. Vidare bedömer vi att 

det i de protokoll som varit föremål för vår granskning framgår att nämnden har löpande 

hanterat beslut, domar, ekonomiskt utfall samt muntlig verksamhetsinformation. Dock 

dokumenteras inte utfallet av den interna kontrollen, vilket innebär att resultatet inte 

återrapporteras. 

3.7. Socialnämnden säkerställer att den interna 
kontrollen avseende handläggning av ekono-
miskt bistånd är tillräcklig 

3.7.1. Iakttagelser 

Fullmäktige i Gislaveds kommun har antagit ett reglemente för kommunens interna kon-

troll. Av reglementet framgår att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I reglementet framgår en upp-

maning om att respektive nämnd tar fram dokumenterade lokala regler och anvisningar 

för den interna kontrollen. 

Som beskrivet i kapitel 3.5 så ingår det i gruppledartjänstens arbetsuppgifter att genom-

föra intern kontroll genom stickprovskontroll av utbetalningar. Den interna kontrollen 

dokumenteras inte. Om det föreligger felaktigheter så dokumenteras det i akten. Grupple-

darna genomför även kontroll av att se att blanketterna används i den mån det går. Av 

intervjuerna framgår att inga övriga kontroller sker utanför gruppchefsledarens tjänst. 

Av intervjuerna framgår att förvaltningen har som avsikt att införa ett IT-system som 

möjliggör ansökansblankett och ansökan via e-tjänsten. Detta skulle kunna innebära en 

löpande och lättillgänglig kontroll av ansökansblankettens användande. Detta IT-system 

har inga automatiska kontroller, utan snarare kan leda till mindre samtal för handläggar-

na samt att standardisera processen.  

Av socialnämndens protokoll framgår att nämnden löpande rapporterar och hanterar ej 

verkställda beslut under året. Det framgår även att delegerade arbetsuppgifter och beslut 

återrapporteras löpande till socialnämnden. 

Socialnämnden antar för varje år en internkontrollplan. Av internkontrollplan 2016 fram-

går två kontrollområden gällande genomförandeplaner och skriftliga rutiner för samver-

kan i individärenden mellan enheterna. Kontrollområdena bedömdes som delvis uppfyllt 

respektive ej uppfyllt. Vid socialnämndens sammanträde den 25:e april år 2017 behandlas 

den interna kontrollen för år 2017. I samband med detta har ett förslag till plan antagits. 

Riskanalyser har genomförts i förvaltningens ledningsgrupper på såväl programområdes-

nivå som övergripande. Av internkontrollplan 2017 framgår inga kontrollområden hänför-

liga till ekonomiskt bistånd. 

Av Gislaveds kommuns hemsida framgår att när den enskilde ansöker om ekonomiskt 

bistånd så genomförs viss kontroll med regelbundenhet. Kontrollerna godkänns när den 

enskilde skriver under ansökningsblanketten.  

Av intervjuer framgår att utvecklingsledare tittar på ett ledningssystem för handläggning i 

enlighet med SOSFS 2011:9. 
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3.7.2. Bedömning 

Vi bedömer att socialnämnden delvis säkerställer att den interna kontrollen avseende 

handläggningen av ekonomiskt bistånd är tillräcklig. Detta grundar vi på att det finns do-

kumenterade styrdokument som tydliggör nämndens ansvar samt sätter formerna för 

uppföljning av verksamheten. Det finns även i verksamheten former för regelbunden kon-

troll mot utbetalningar och checklistor. Däremot anser vi att dessa kontroller i större ut-

sträckning behöver dokumenteras där resultatet kommuniceras på ett tydligare sätt. Vi 

ser även behov av att den interna kontrollen dokumenteras i en rutinbeskrivning.  

Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att avvikelser dokumenteras och återrapport-

eras.  
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4. Revisionell bedömning 

Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan: Är socialnämndens organisation och 

hantering av ekonomiskt bistånd ändamålsenlig? 

Vi bedömer att socialnämndens organisation och hantering av ekonomiskt bistånd i hu-

vudsak är ändamålsenligt. Vår bedömning grundas på att det finns mål, styrdokument och 

dokumenterade riktlinjer som tillämpas i samband med beviljandet av ekonomiskt bi-

stånd, vilket även fungerar som stöd i arbetet med att få personer till egenförsörjning. 

Däremot anser vi dokumentationen och återrapporteringen av att den interna kontrollen 

avseende ekonomiskt bistånd kan utvecklas. Avvikelser behöver i större utsträckning do-

kumenteras och återrapporteras. 

4.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

Nämnden har upprättat mål, 

regler och riktlinjer, utöver 

lagstiftning, som tillämpas i 

samband med beviljande av 

ekonomiskt bistånd 

Uppfyllt 

Vi bedömer att socialnämnden i huvudsak har 

upprättat mål, regler och riktlinjer som tilläm-

pas i samband med beviljandet av ekonomiskt 

bistånd. Vi grundar vår bedömning på att det 

finns beslutade riktlinjer för försörjningsstöd-

et. Vidare finns dokumenterade checklistor 

som stärker handläggningen. Resultatet från 

vår aktgranskning visar på följsamhet mot la-

gar och interna rutiner och riktlinjer. 

Nämnden har upprättat mål, 

regler och riktlinjer för ar-

betet med insatser för att 

hjälpa personer att bli själv-

försörjande 

Uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har upp-

rättat mål, regler och riktlinjer som tillämpas i 

samband med insatser för att hjälpa personer 

att bli självförsörjande. Detta grundar vi på att 

det finns beslutade riktlinjer för försörjnings-

stödet. Vidare har nämnden beslutat om sär-

skilda projekt som avser att hitta nya former 

för arbetet med de personer som uppburit för-

sörjningsstöd under längre tid. Projektet ledde 

till framtagandet av checklistor. Vidare finns i 

planeringsdirektiv inför år 2018 tre uppdrag 

som innefattar att förbättra arbetssätt och me-

toder inom området. 

Förvaltningen har ända-

målsenliga rutiner för utbe-

talning respektive återkrav 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga 

rutiner för utbetalning respektive återkrav. Det 

finns dokumenterade riktlinjer som beskriver 
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utbetalning och återkrav av ekonomiskt bi-

stånd, men det finns inga dokumenterade ru-

tiner som på ett detaljerat sätt tydliggör den 

interna arbetsprocessen. Vi konstaterar att det 

finns en sårbarhet i och med att viktiga mo-

ment i samband med utbetalning och återkrav 

inte finns nedskrivna. 

Uppföljning och återrappor-

tering genomförs kring han-

teringen av ekonomiskt bi-

stånd 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det delvis sker uppföljning och 

återrapportering kring hanteringen av ekono-

miskt bistånd. Detta grundar vi på att hante-

ringen av ekonomiskt bistånd följs upp och 

återrapporteras i enlighet med årliga rapport-

tillfällen. Vidare bedömer vi att de protokoll 

som varit föremål för vår granskning framgår 

att nämnden har löpande hanterat beslut, do-

mar, ekonomiskt utfall samt muntlig verksam-

hetsinformation. 

Socialnämnden säkerställer 

att den interna kontrollen 

avseende handläggning av 

ekonomiskt bistånd är till-

räcklig 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att socialnämnden delvis säker-

ställer att den interna kontroll avseende hand-

läggningen av ekonomiskt bistånd är tillräck-

lig. Detta grundar vi på att det finns dokumen-

terade styrdokument som tydliggör nämndens 

ansvar samt sätter formerna för uppföljning av 

verksamheten. Det finns även i verksamheten 

former för regelbunden kontroll mot utbetal-

ningar och checklistor. Däremot anser vi att 

dessa kontroller i större utsträckning behöver 

dokumenteras där resultatet kommuniceras på 

ett tydligare sätt. Vi ser även behov av att den 

interna kontrollen dokumenteras i en rutinbe-

skrivning. 

 

4.2. Rekommendationer 
Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att avvikelser inom ramen för den interna 

kontrollen dokumenteras och återrapporteras.  

Vidare rekommenderar vi nämnden att dokumentera de arbetsrutiner som finns i proces-

sen med utbetalning och återkrav av ekonomiskt bistånd.  
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5. Bilagor 

5.1. Riksnorm 2017 och 2018 

 Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor 

Ålder 
0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 

7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 

år 

19-20 

år 

Summa personliga 

kostnader 2017 
1 860 2 100 1 850 2 100 2 690 3 120 3 540 3 570 

Summa personliga 

kostnader 2018 
2 090 2 330 2 080 2 330 2 930 3 370 3 800 3 830 

Utan lunch 5 dagar 

per vecka 2017 
1 730 1 920 1 670 1 850 - - - - 

Utan lunch 5 dagar 

per vecka 2018 
1 960 2 150 1 900 2 080 - - - - 

 Personliga kostnader vuxna, kronor 

 Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 2017 2 980 5 370 

Summa personliga kostnader 2018 3 030 5 460 

 Gemensamma hushållskostnader, kronor 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kost-

nader 2017 
950 1 060 1 330 1 520 1 740 1 980 2 150 

Summa gemensamma kost-

nader 2018 
970 1 080 1 350 1 540 1 770 2 010 2 180 
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1. Sammanfattning 

PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att genomföra granskning av 

intern kontroll och ändamålsenlighet avseende föreningsbidrag. Granskningen är framta-

gen utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen ska bedöma huruvida 

kommunens rutiner för beslut om föreningsbidrag är ändamålsenliga, att en likvärd be-

dömning ligger till grund för beviljande av bidrag, samt att möjligheter säkerställs för en 

ändamålsenlig insyn i de verksamheter som beviljas bidrag. 

Granskningen ska besvara följande revisionella frågeställningar: 

 Bedriver kulturnämnden och fritidsnämnden arbetet med föreningsbidrag på ett 

ändamålsenligt sätt? 

 Är kulturnämnden och fritidsnämndens interna kontroll av föreningsbidragen till-

räcklig? 

Vi bedömer att fritidsnämndens arbete med föreningsbidrag i huvudsak sker på ett ända-

målsenligt sätt. Den interna kontrollen gällande föreningsbidragen är i huvudsak tillräck-

lig. Vi grundar vår bedömning på de kontrollmål som presenteras i rapporten, där samt-

liga bedöms som i huvudsak uppfyllda.  

Vi bedömer att kulturnämndens arbete med föreningsbidrag delvis sker på ett ändamåls-

enligt sätt. Den interna kontrollen gällande föreningsbidragen är delvis tillräcklig. Detta 

grundar vi i stor utsträckning på att det saknas dokumenterade riktlinjer för föreningsstöd 

samt vad gäller rutiner för kontroll, uppföljning och återrapportering. Däremot finns det 

mål- och styrdokument, ansökningsblanketter som styr vilka krav som ställs på föreningar 

i samband med ansökan samt att det i stickprovsgranskningen inte påvisade något avvi-

kande.  

Utifrån ovanstående bedömningar ger vi följande rekommendationer: 

 Vi rekommenderar kulturnämnden att ta fram dokumenterade bidragsregler som 

stöd i vid ansökningar av föreningsbidrag. 

 Vi rekommenderar kulturnämnden att ta fram dokumenterade regler och riktlinjer 

för kontroll och uppföljning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Gislaveds kommun lämnar varje år betydande föreningsbidrag till en rad olika verksam-

heter med olika inriktningar. Ur ett styrningsperspektiv såväl som ur ett medborgarper-

spektiv är det av stor vikt att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga riktlin-

jer och policys. Av dessa bör det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för 

uppföljning och kontroll av att lämnade bidrag brukas i enlighet med beviljad ansökan. 

Med bidrag avses inte endast monetära bidrag utan även bidrag i form av tillgång till 

kommunens lokaler, förvaltningsstöd av olika slag, tillhandahållande och beviljande av 

krediter etc.  

Bakgrunden till granskningen är revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 

2.2. Syfte och Revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma huruvida kommunens rutiner för beslut om före-

ningsbidrag är ändamålsenliga, att en likvärd bedömning ligger till grund för beviljande 

av bidrag, samt att möjligheter säkerställs för en ändamålsenlig insyn i de verksamheter 

som beviljas bidrag.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Bedriver kulturnämnden och fritidsnämnden arbetet med föreningsbidrag på ett 

ändamålsenligt sätt? 

 Är kulturnämnden och fritidsnämndens interna kontroll av föreningsbidragen till-

räcklig? 

2.3. Revisionskriterier 
 Gällande styrdokument och interna riktlinjer 

 Kommunallagens regler för intern kontroll 

2.4. Kontrollmål 
Revisionsfrågan kommer att besvaras utifrån nedanstående kontrollmål som har sin ut-

gångspunkt i revisionskriterierna:  

 Det finns aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för beslut om före-

ningsbidrag.  

 Riktlinjerna avseende föreningsstöd är tydliga och förankrade. 

 Det finns dokumenterade regler och rutiner som säkerställer att utbetalda före-

ningsbidrag baseras på korrekta och kompletta ansökningar. 

 Det finns tydliga krav på vad föreningarna ska lämna in för uppgifter avseende ex. 

verksamhetsbeskrivningar, mål mm i samband med bidragsansökan.  

 Det finns ändamålsenliga rutiner för kontroll, uppföljning och återrapportering. 
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2.5. Avgränsning 
Granskningen är avgränsad till kulturnämnden och fritidsnämnden för räkenskapsåret 

2017. Granskningen omfattar inte hanteringen av bidrag till studieförbund. 

2.6. Metod 
Granskning har skett genom att läsa igenom tillämpliga styrdokument och rutiner inom 

nämnderna för föreningsbidrag. Vidare har intervjuer skett med kulturchef och fritidschef 

samt andra berörda tjänstemän.  

Stickprovsmässig granskning avseende utbetalda föreningsbidrag har genomförts.  

Granskningsrapporten har varit föremål för sakavstämning. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Organisation 
Stöd och bidrag till föreningar hanteras i Gislaveds kommun utav kulturnämnden och 

fritidsnämnden. Nämnderna biträds av varsin förvaltning, förvaltningschef samt cirka 30 

anställda vardera. Av intervjuer framgår att handläggning av föreningsbidrag hanteras av 

ett fåtal tjänstemän på förvaltningarna. På kommunens hemsida framgår vilka stöd och 

bidrag som föreningar kan söka av respektive nämnd: 

Kulturnämnden Fritidsnämnden 

Stöd till föreningar och organisationer som be-

driver kulturell verksamhet. Kulturföreningar, 

studieförbund och andra kulturarrangörer. 

Bidrag till föreningar och organisationer. 

Bidrag kan sökas för exempelvis drift och un-

derhåll av föreningens lokaler, till investe-

ringar samt ledarutbildningar. 

 Årliga verksamhetsbidrag 

 Arrangemangsbidrag 

 Projektbidrag 

 Kommunalt aktivitetsstöd 

 Drift- och lokalbidrag 

 Investeringsbidrag 

 Grundbidrag 

 

Av årsredovisning 2016 samt delårsrapport 2017 framgår kulturnämndens och fritids-

nämndens budget samt utfall beräknat på nettokostnader: 

Kulturnämnden,  

nettokostnader (tkr) år 

2016 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Budget 

2017 

Prognostiserad 

budgetavvikelse 

2017 

Nämnd 198 214 -16 225 0 

Kulturverksamhet 29 090 27 963 1 127 33 123 2 037 

Föreningsanslag 1 692 1 636 56 1 742 19 

Totalt 30 980 29 813 1 167 35 090 2 056 

      

Fritidsnämnden,  

nettokostnader (tkr) år 

2016 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Budget 

2017 Utfall 2017 

Nämnd 399 324 75 415 267 

Fritidsverksamhet 27 208 24 937 2 271 27 912 25 701 

Föreningsstöd 9 765 9 216 549 10 080 10 074 

Totalt 37 372 34 477 2 895 38 407 36 042 

 

Av ovanstående tabell framgår att kulturnämnden har ett totalt föreningsanslag under 

budgetår 2017 på cirka 1,7 mnkr. Fullmäktige beslutade den 23 juni år 2014 att tillföra 

kulturnämnden ett utökat föreningsanslag motsvarande 200 tkr avseende Gislaveds Indu-

strimuseum. Fritidsnämnden har för år 2017 en budget för föreningsstöd motsvarande 10 

mnkr. Prognostiserat helårsresultat visar på en positiv budgetavvikelse motsvarande 25 

tkr. 
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3.2. Det finns aktuella mål- och styrdokument som 
ligger till grund för beslut om föreningsbidrag. 

3.2.1. Iakttagelser 

Fullmäktige i Gislaveds kommun har beslutat om budget 2017. Av budgeten framgår tre 

prioriterade målområden som ska leda till uppfyllandet av kommunens vision. De priori-

terade målområdena är: 

1. Barns lärande 

2. Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

3. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Vidare i budgeten framgår kommunstyrelsens och nämndernas konkretiserade mål uti-

från de prioriterade områdena. Fritidsnämndens och kulturnämndens mål är följande: 

Mål- 

område Fritidsnämndens mål 2017 Kulturnämndens mål 2017 

1. 
 Öka kunskapen och förståelse för barn 

och deras behov. 

 Skapa förutsättningar för ett väl funge-

rande fritidsutbud för barn och ung-

domar. 

 Skapa förutsättningar för god simkun-

nighet. 

 Skapa förutsättning för evenemang i 

form av tex cuper, läger och tävlingar. 

 Stödja och främja barn och ungas ut-

veckling av inlevelseförmåga, kreativitet, 

lärande och eget skapande. 

2. 

 Skapa förutsättning för evenemang i 

form av tex cuper, läger och tävlingar. 

 Skapa förutsättningar för fysisk aktivi-

tet och rekreation som bidrag till en 

bättre folkhälsa för kommuninvånar-

na. 

 Skapa förutsättningar för ett brett och 

rikt föreningsliv. 

 Ge snabb och bra service till förening-

ar och allmänhet samt informera och 

marknadsföra förvaltningens verk-

samheter både inom och utom kom-

munen. 

 Fr.o.m. januari 2016 ska konkreta 

förändringar, som innebär ombyggnat-

ion av två simhallar till annan verk-

samhet, genomföras. 

 Påbörja arbetet med underlag för en 

utredning för att skapa ett helt nytt 

bad- och simcenter för hela Gislaveds 

kommun, för att ersätta våra tre nuva-

rande uttjänta simhallar. 

 Ökad tillgång till kultur för de invånare 

som på grund av funktionsnedsättning 

inte kan ta del av det ordinarie kulturli-

vet. 

 Öppna för utökat samarbete med andra 

kommuner och organisationer. 

 Marknadsföra och utveckla befintliga 

mötesplatser. 

 Utveckla ett rikt och inspirerande utbud 

av kulturaktiviteter och kreativa miljöer. 

 Biblioteken ska stödja och främja in-

tresse för litteratur, teater, film, konst, 

musik, dans och andra konstnärliga ut-

trycksformer. 

 Kulturplatån ska vara en plats där män-

niskor i alla åldrar tar del av och produ-

cerar kultur efter egen förmåga. 

 Gislaveds konsthall ska stärka sin ställ-

ning som utställningscentrum i kom-

munen och öka intresset för samtids-

konsten. 

 Öka den digitala delaktigheten genom 

kunskapsförmedling och främjandein-

satser. 

 Andelen ekologiska livsmedel ska öka 
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till 45 % 2018. 

 Ökad samverkan och samarbete kring 

integration i och med civilsamhället 

samt öka kunskapen kring integration 

och mångfald. 

3. 
 Fördjupa samverkan med näringslivet.  Kulturverksamheten ska kännetecknas 

av öppenhet och inkluderande. 

 Ett kulturutbud som präglas av allsidig-

het och hög kvalité. 

 

3.2.1.1. Kulturnämnden 

I kulturnämndens reglemente framgår att det inom nämndens uppdrag ingår att hantera 

föreningsstöd. Det framgår även att nämnden ska bedriva sin verksamhet med utgångs-

punkt i kommunens kulturpolitiska program. Kommunfullmäktige har antagit ett kultur-

politiskt program som gäller från och med år 2002. Programmet innehåller kommunens 

och kulturnämndens kulturpolitiska målsättningar, med följande övergripande målsätt-

ning: 

Den kommunala kulturverksamheten ska vara ett stöd till enskilda kulturutövare, före-

ningar och studieförbund. Ideellt arbete uppmuntras. Viljan att stödja olika kulturprojekt 

ska vara klart uttalad och bidra till en mångfacetterad kulturverksamhet. 

I programmet finns även verksamhetsmässiga målområden. Inom verksamhetsområdet 

Föreningsanslag och sponsring framgår följande mål: 

 Kulturnämnden stödjer studieförbundens och kulturföreningarnas verksamhet med bidrag 

enligt särskilda bestämmelser och fastlagda normer. 

 Samverkan mellan organisationer, föreningar, kommun och företag ska eftersträvas. 

 Inom hela kulturområdet ska det finnas en strävan att söka samarbete med närliggande 

kommuner. 

 Ekonomiskt stöd från näringslivet kan förekomma i avgränsade projekt och arrangemang. 

Det är dock viktigt att den kontinuerliga verksamheten kan bedrivas oberoende av ekono-

miskt stöd från näringslivet. 

 

Kulturnämnden har beslutat om en delegationsordning som senast reviderades den 11 

december år 2017. I delegationsordningen framgår delegering gällande föreningsbidraget: 

Ärende Delegat Ersättare Kommentar/villkor 

Årligt verksamhetsbidrag till studieorganisat-

ioner enligt beslutade normer 

Kulturchef Kultur- 

sekreterare 

Inom ram för an-

slagna medel 

Tillfälliga bidrag till föreningar och studieor-

ganisationer upp till ett belopp av 20 000 kr 

Kulturchef Kultur- 

sekreterare 

Inom ram för an-

slagna medel 

 

3.2.1.2. Fritidsnämnden 

I fritidsnämndens reglemente framställs att det är inom nämndens ansvar att hantera 

fritidsverksamheten, däribland hantering av föreningsstöd. 
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Fritidsnämnden har även en beslutad delegationsförteckning som reviderades senast den 

4 april år 2017. Delegationsförteckningen tydliggör vilka delegerade beslut som finns gäl-

lande föreningsstödet: 

Ärende Delegat Ersättare Notering/villkor 

Bidrag till föreningar    

 Investeringar Arbetsutskott   

 Fritidsnämndens förfogande Arbetsutskott   

 Enligt bidragsnormerna Förvaltnings-

chef 

Områdeschef Inom bidragsnorm 

Upplåtelse av lokaler/anläggningar 

till föreningar, organisationer, m.fl. 

max två (2) år 

 Områdeschef Fritidsnämndens prin-

ciper för uthyrning 

tillämpas 

Upplåtelse av lokaler/anläggningar 

till föreningar, organisationer, m.fl. 

max ett (1) år 

Förvaltnings-

chef/Utvecklare 

Områdes-

chef/Grupple

dare 

Fritidsnämndens prin-

ciper för uthyrning 

tillämpas 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det i huvudsak finns aktuella mål- och styrdokument avseende förenings-

bidrag för kulturnämnden och fritidsnämnden. Vi baserar vår bedömning på att det finns 

styrande mål för nämnderna, reglemente samt delegationsordning. 

3.3. Riktlinjerna avseende föreningsstöd är tydliga 
och förankrade 

3.3.1. Iakttagelser 

Generella regler för föreningar som vill bli bidragsberättigade är att de ska vara verk-

samma i Gislaveds kommun, öppna för allmänheten och uppbyggda utifrån demokratiska 

principer. 

3.3.1.1. Kulturnämnden 

Kulturnämnden har inga dokumenterade bidragsregler eller rutiner för handläggningsför-

farandet. Kulturnämnden har tagit fram tre ansökansblanketter som föreningarna ska 

använda. Blanketterna skickas in brevledes till förvaltningen. Blanketterna är följande: 

 Blankett för ansökan om kulturbidrag för föreningar 

 Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 för musik- och kulturföreningar 

 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 för studieförbunden 

Av ”Blankett för ansökan om kulturbidrag för föreningar” framgår nämndens principer 

för att kunna ansöka om föreningsbidrag. Principerna är enligt följande: 

o Bidrag utgår endast till arrangemang av icke kommersiell natur 

o Bidrag ska vara riktat till föreningslivet, inte till privatpersoner 

o Föreningarna ska vara verksamma inom kommunen 

o Bidrag kan ges till ej inträdesbelagt offentlig arrangemang 

o Förlustbidrag kan ges till inträdesbelagt offentlig arrangemang 
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o I fråga om högre summor än maximerade belopp kan kulturnämnden gå in som 

samarrangör 

o Ansökan ska vara inne senast en månad före arrangemanget och innehålla en 

utförlig kostnads-/intäktskalkyl. Detta för att ansökan ska bli behandlad 

o Vid beviljat förlusttäckningsbidrag måste slutredovisning lämnas senast 6 veck-

or efter arrangemanget för att bidraget skall betalas ut. Till redovisningen ska 

kvitton bifogas som styrker kostnader/intäkter 

Av intervjuer framgår att varje ansökan behandlas likvärdigt rent administrativt utifrån 

krav och principer. Beviljande av inkomna ansökningar sker utifrån föreningens verk-

samhetsbeskrivning och på subjektiva grunder. Enligt de intervjuade prioriterar kultur-

nämnden de föreningar som vänder sig till barn- och ungdomsverksamhet, människor 

med funktionsnedsättning. Prioriteringarna är hänförliga målsättningarna som nämns i 

kapitel 3.2. Vidare uppger de intervjuade att det finns behov av dokumenterade bidrags-

regler som tydliggör bedömningen av inkomna ansökningar. Det pågår ett arbete med att 

ta fram dokumenterade bidragsregler, som för närvarande är ett arbetsmaterial. 

3.3.1.2. Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden har beslutat om tre dokumenterade normer för handikappföreningar, 

ungdomsföreningar (ej idrott) och idrottsföreningar. I normerna framgår allmänna bi-

dragsbestämmelser vilket tydliggör regler för att en förening ska kunna söka bidrag. Till 

exempel framgår att en förening måste ha kommunen som hemort och vara verksam i 

kommunen, vara öppen för allmänheten och uppbyggd utifrån demokratiska principer 

samt vara registrerad av fritidskontoret. Det framgår även att undantag från bidragsvill-

koren kan medges endast efter prövning i fritidsnämnden. 

Av intervjuerna framgår att normerna är ett bra stöd och anger grunderna för ansökan om 

föreningsbidrag. Samtliga tjänstemän inom förvaltningen som deltar i handläggningsför-

farandet av föreningsbidraget utgår från normerna. 

Av intervjuerna framgår att förvaltningen sällan skickar ut återkrav, utan istället minskar 

nästkommande års utbetalning.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det i huvudsak finns tydliga och förankrade riktlinjer avseende förenings-

stöd inom fritidsnämnden. Fritidsnämnden antagit dokumenterade normer som är i hu-

vudsak är ändamålsenliga i föreningsstödsförfarandet.  

Vi bedömer att kulturnämnden inte har tydliga och förankrade riktlinjer avseende för-

eningsstöd. Detta grundar vi på att det saknas dokumenterade riktlinjer och rutiner avse-

ende handläggning och beslut av ansökta föreningsbidrag. 

Vi rekommenderar kulturnämnden att ta fram dokumenterade bidragsregler som stöd vid 

ansökningar av föreningsbidrag. 
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3.4. Det finns dokumenterade regler och rutiner som 
säkerställer att utbetalda föreningsbidrag base-
ras på korrekta och kompletta ansökningar 

3.4.1. Iakttagelser 

3.4.1.1. Kulturnämnden 

Kulturnämnden har antagit ansökansblanketter för ansökan om föreningsbidrag. Av an-

sökansblanketten framgår principer för ansökan, vilka tas upp i kapitel 3.3. 

Det pågår en diskussion i kulturnämnden gällande att ta fram dokumenterade regler och 

rutiner för föreningsbidraget. Det finns behov av att detta tas fram, samtidigt som verk-

samheten uppger att det finns en svårighet med att ange på vilka kvantitativa och kvalita-

tiva grunder som bedömningar ska ske. De intervjuade uppger även att det ska genomfö-

ras en processkartläggning under år 2018. 

Kulturnämnden har i delegationsordning delegerat beslut på ansökningar som understi-

ger 20 tkr till förvaltningschefen. Kulturnämnden erhåller samtliga underlag inför beslut 

om ansökta bidrag överstigande 20 tkr. Kulturförvaltningen sammanställer materialet och 

inkluderar rekommendation på beslut till kulturnämnden. 

3.4.1.2. Fritidsnämnden 

Fritidsnämndens normer står som dokumenterade regler och rutiner som ska säkerställa 

att utbetalda föreningsbidrag baseras på korrekta och kompletta ansökningar. Normerna 

är rent tidsmässigt formade i samsyn med övriga kommuner i länet, vilket innebär likvär-

diga tidpunkter för ansökan och inlämnade av material. 

Fritidsnämndens normer, bidragsformer1 

Handikapp- 

föreningar 

Ungdoms- 

föreningar  

(Ej idrott) 

Idrotts- 

föreningar 

Grundbidrag. 

Söks senast 15 mars. Nystartad förening kan söka 

när som under året. 

X X X 

Lokalt aktivitetsbidrag. 

Söks senast 25 februari och 25 augusti. 
X X X 

Ledarutbildningsbidrag.  

Söks senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs. 
X X X 

Drog- och mobbningspolicy 

samt Trafikpolicy. 

Drog- och mobbningspolicy söks senast den 15 mars. 

Trafikpolicy senast 30 november. 

 X X 

Stort och Litet Investeringsbidrag. 

Stort söks senast 1 november. Litet kan sökas året 

runt. 

X X X 

Lokalbidrag till förhyrda lokaler.  

Söks senast 15 mars. 
 X X 

Driftbidrag till föreningsägda anläggningar. 

Söks senast 15 mars. 
 X X 

Fritidsnämndens förfogande. X X X 

                                                             
1 Kryssen motsvarar vilka bidragsformer som kan ansökas av respektive föreningsform. 
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Kan sökas när som under året. 

Spontan- och/eller uddaverksamheter.  

Söks senast 15 mars. 
 X X 

Lokalhyra vid kommunala idrottshallar.  X X 

 

Normerna tydliggör kriterier för varje bidragsform och bidragsnivå. Bidragsformernas 

nivå påverkas i flera fall utifrån föreningens redovisning under året. Fritidsnämnden har 

även tagit fram ansökningsblanketter för varje bidragsform. Av Gislaveds kommuns hem-

sida framgår att ansökningar kan skickas både brevledes och digitalt. Nämnden har som 

avsikt att i större utsträckning övergå till digital hantering. På hemsidan finns en manual 

för ansökan via det digitala systemet.  

Av normerna framgår exempelvis att grundbidraget avser att ge ekonomisk trygghet till 

föreningen. I ansökan om grundbidrag ska verksamhetsberättelse, ekonomiskt rapport 

samt revisionsberättelse finnas. Lokalt aktivitetsbidrag fungerar som stöd vid samman-

komster, där bidragsnivån påverkas utifrån antal deltagaraktiviteter och totalbeloppet. 

Ledarutbildningsdag ska stödja föreningarnas utbildning och kan som högst uppgå till 18 

tkr per år. Policydokumenten ska vara antagna av föreningen och innehålla den informat-

ion som fritidsnämnden anser vara väsentlig. Investeringsbidraget kan som högst uppgå 

till 50 % av redovisad kostnad och skall alltid inkluderas med ritningar, kostnadskalkyl 

och erforderliga handlingar. Lokalbidraget ges till föreningar med hyrda lokaler som an-

vänds i huvudsak till barn- och ungdomsverksamhet. Driftbidraget kan sökas av de före-

ningar som äger egen anläggning. Fritidsnämndens förfogande är ett bidrag som utgör 

komplement till övriga bidragsformer och är inte knutet till speciella villkor. Spontan- och 

uddaverksamheter är ett bidrag som inte ryms i de ordinarie bidragsformerna. Lokalhyra 

vid kommunala idrottshallar avser sådana hyror som bidragsberättigade föreningar får 

genom subventionerad taxa. 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att det i huvudsak finns dokumenterade regler och rutiner inom fritidsnämn-

den som säkerställer att utbetalda föreningsbidrag baseras på korrekta och kompletta an-

sökningar.  

Vi bedömer att kulturnämnden delvis har dokumenterade regler och rutiner som säker-

ställer att utbetalda föreningsbidrag baseras på korrekta och kompletta ansökningar. 

Detta grundar vi på att det inom kulturnämnden inte finns, utöver ansökningsblanketter-

na, dokumenterade regler och rutiner som tydliggör handläggningsförfarandet samt 

grunder för beslut på ansökta föreningsbidrag. 
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3.5. Det finns tydliga krav på vad föreningarna ska 
lämna in för uppgifter avseende ex. 
verksamhetsbeskrivningar, mål m.m. i samband 
med bidragsansökan 

3.5.1. Iakttagelser 

3.5.1.1. Kulturnämnden 

Nämndsekreteraren för kulturnämnden och fritidsnämnden skickade under år 2016 ut ett 

e-mail till samtliga kultur- och musikföreningar i Gislaveds kommun. Av informationen i 

e-mailet framgår att en ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017 ska innehålla följande: 

o Fullständigt ifylld ansökan 

o Verksamhetsberättelse 

o Ekonomisk berättelse 

o Revisionsberättelse från föregående år 

Av kulturnämndens ansökansblankett för studieförbund framgår att slutredovisning och 

verksamhetsstatistik ska redovisas. För verksamhetsbidragets principer framgår krav för 

arrangemangsbidrag där inlämnandet ska ske senast en månad före arrangemanget samt 

att en utförlig kostnads- och intäktskalkyl ska inkluderas. Vid förlusttäckningsbidrag ska 

en slutredovisning lämnas senast 6 veckor efter arrangemanget. Det ska även till redovis-

ningen inkluderas kvitton som styrker kostnader och intäkter. 

Kulturförvaltningen kräver att föreningarna vid slutet av året lämnar in en revisionsberät-

telse. Det finns även krav vid arrangemangsbidrag att lämna in faktura som underlag in-

nan utbetalning kan ske.  

Av intervjuerna med kulturförvaltningen framgår att föreningsbidraget i stora delar be-

stäms utifrån föreningens verksamhetsberättelse. Det finns krav på att föreningen ska 

bedriva en verksamhet. Om föreningen genomför förändringar i verksamhetsbeskrivning-

en eller i föreningens stadgar skall detta meddelas förvaltningen. 

Kulturförvaltningens tjänstemän uppges ha regelbunden kontakt med föreningarna. Det 

förekommer att tjänstemännen påminner föreningarna om de tidsfrister som finns för 

inlämnade av material i samband med ansökan om föreningsbidrag. Detta gäller exem-

pelvis inlämnandet av ekonomiska rapporter, verksamhetsberättelse och revisionsberät-

telse. 

3.5.1.2. Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden anger i normerna följande krav och underlag till respektive bidragsform: 

Grundbidrag 

Ansökan skall innehålla verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport 

och revisionsberättelse. Godkänd förening måste årligen redovisa 

minst 100 deltagaraktiviteter med deltagare i åldern 7-25 år för att 

vara fortsatt bidragsberättigad. 

Lokalt aktivitetsbi-

drag 

En sammankomst skall uppfylla alla de krav som gäller för erhål-

lande av statligt aktivitetsbidrag. Miniantalet för godkänd grupp är 

tre personer. Åldersgränserna för det kommunala aktivitetsbidraget 
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är 7-25 år. Begräsningar till aktivitetsbidrag framgår av normerna. 

Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och anta-

let deltagaraktiviteter. 

Ledarutbildningsdag 

Bidragets storlek bestäms utifrån hur många dagar kursen pågår, 

kurstimmar och antal deltagare. Ansökan ska kompletteras med 

kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift. 

Drog- och mobb-

ningspolicyn samt 

Trafikpolicy 

Fritidsnämnden har bestämt vissa kriterier som policyn ska inne-

hålla. Policyn ska även lämnas in till fritidsnämnden.  

Stort och litet inve-

steringsbidrag 

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja 

ansökan. Bidrag kan ej utgå till redan påbörjade arbeten eller gjorda 

inköp. 

Lokalbidrag till för-

hyrda lokaler 

Förhyrning skall styrkas med hyreskontrakt. Fritidsnämnden ska 

godkänna förhyrningen av lokalen och lokalkostnaden.  

Driftbidrag till för-

eningsägda anlägg-

ningar 

Fritidsnämnden ska ha godkänt anläggningen i förväg.  

Fritidsnämndens 

förfogande 

Bidragsform utan speciella villkor eller bestämmelser. Ska ske på sär-

skild blankett. Som underlag ska finnas en kopia på faktura. 

Spontan- och/eller 

uddaverksamheter 

Ansöks på särskild blankett, men inga direkta krav ställs på bidrags-

formen i normerna. 

Lokalhyra vid kom-

munala idrottshallar 

Bidragsformen följer kommunens beslutade taxor. 

 

Fritidsnämnden har som rutin att tjänstemännen inte ska påminna föreningarna om in-

lämnande av olika underlag. Av intervjuerna framgår att förvaltningens tjänstemän har 

regelbunden kontakt med föreningarna, vilket även gör att det förekommer att förening-

arna påminns. Förvaltningen har som rutin när ny bidragsform tagits fram, exempelvis 

senast gällande trafikpolicyn, att uppmärksamma föreningarna. 

3.5.1.3. Kontroll av stickprov 

I granskningen har vi genomfört kontroll mot ett antal slumpmässigt utvalda stickprov. 

Syftet är att se huruvida beslutade bidragsregler och principer följs samt att ansökningar-

na uppfyller kulturnämndens och fritidsnämndens dokumentationskrav.  

I stickprovskontrollen har 5 stycken stickprov valts för kulturnämnden där det totala an-

sökta beloppet motsvarar 645 000 SEK, varvid nämnden beviljade motsvarande 615 000 

SEK. Samtliga ansökningar avser verksamhetsbidrag. 

I stickprovskontrollen har 14 stycken stickprov valts för fritidsnämnden där det totala 

ansökta beloppet motsvarar 1 264 754 SEK, varvid nämnden beviljade motsvarande 

500 397 SEK. 6 stycken avser grundbidrag, 2 stycken stort investeringsbidrag och 6 styck-

en lokal- och driftbidrag. 

Sammanfattningsvis innehåller ansökta föreningsbidrag de krav som ställs, exempelvis 

gällande komplett ifylld ansökansblankett, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 
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3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att det i huvudsak finns tydliga krav på vad föreningarna ska lämna in för 

uppgifter inom fritidsnämnden och kulturfritidsnämnden. Vi grundar vår bedömning på 

det som framgår i ansökningsblanketter, på hemsidan samt i de normer som finns inom 

fritidsnämnden. Vi bygger även vår bedömning på att det i vår stickprovskontroll visar att 

dokumentationskraven följs i ändamålsenlig omfattning.  

3.6. Det finns ändamålsenliga rutiner för kontroll, 
uppföljning och återrapportering 

3.6.1. Iakttagelser 

Fullmäktige i Gislaveds kommun har antagit ett reglemente för kommunens interna kon-

troll. Av reglementet framgår att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I reglementet framgår en upp-

maning om att respektive nämnd tar fram dokumenterade lokala regler och anvisningar 

för den interna kontrollen. 

Kulturnämnden och fritidsnämnden avger i huvudsak återrapportering i samband med 

kommunens delårsrapport och årsredovisning. I delårsrapporten och årsredovisningen 

lämnar nämnderna en bedömning av måluppfyllelsen kopplat till övergripande och verk-

samhetsspecifika mål. Av delårsrapport 2017 framgår att nämnderna har kommenterat 

respektive målsättning, utan att det finns underliggande indikatorer som stöd för bedöm-

ningarna. 

3.6.1.1. Kulturnämnden 

Kulturnämnden saknar dokumenterade regler och rutiner för kontroll och uppföljning.  

Kulturförvaltningens kontroll av föreningsbidraget består i kontrollen av om föreningarna 

är bidragsberättigade, vid ansökningar om föreningsbidrag och i samband med utbetal-

ning där kontroll sker vid mottagningsattestering och beslutsattestering. Vid tidpunkt för 

beslutsattestering ska samtliga krav och underlag vara uppfyllda. 

Av intervjuer framgår att kulturnämnden har en synpunktshantering vid två tillfällen per 

år. 

Vid kulturnämndens sammanträde finns en samlad lista över vilka föreningar som ansökt 

samt erhållit föreningsbidrag. Av intervjuerna framgår att det finns behov av att förbättra 

rutinerna kring återrapportering av nämndens beslut. Det finns även behov av att ta fram 

dokumenterade rutiner för återkrav av bidrag. Det pågår en diskussion om att kultur-

nämnden ska återkommande under året få besök av föreningarna som mer i detalj kan 

beskriva sin verksamhet. 

Vid genomgång av kulturnämndens protokoll framgår att delegationsbeslut anmäls lö-

pande under året till nämnden. Det framgår även att nämnden fattar regelbundet beslut 

på ansökningar om föreningsbidrag. 

3.6.1.2. Fritidsnämnden 

Fritidsnämndens normer anger tydliga bidragsbestämmelser, vilka bland annat tar upp 

om en förening lämnar in felaktiga uppgifter. Detta kan leda till att bidraget antingen re-
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duceras, tas från nästa bidragsansökan eller återkallas. Enligt de intervjuade sker sällan 

återkrav, utan istället hanteras reducering vid nästkommande utbetalning av bidrag. En 

förening kan även stängas av som bidragsberättigad. Av bidragsbestämmelser framgår 

även att en förening ska ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar till förfo-

gande på så sätt som fritidsnämnden bestämmer. 

Fritidsförvaltningen genomför för varje år slumpmässig stickprovskontroll av två före-

ningar som blivit godkända föreningsbidrag. Under år 2016 genomfördes en stickprovs-

kontroll av två föreningar vilket visade inga betydande avvikelser. Återrapporteringen till 

nämnden skedde den 15 december år 2016. 

Fritidsnämnden genomför en övergång till ett mer digitaliserat system, vilket ska under-

lätta för ansökningsförfarandet samt vi kontroll och uppföljning av föreningens genomfö-

rande. Exempelvis kan det digitala systemet möjliggöra en bättre inrapportering av delta-

garaktiviteter. Av intervjuerna framgår att det i både det digitala och manuella systemet 

finns tre pågående kontrollinstrument. Det första steget är när en inkommen ansökan om 

att bli bidragsberättigad förening inkommer. Kontrollen genomförs mot normernas bi-

dragsbestämmelser. Den andra kontrollen sker vid utbetalning och avser kontroll att an-

sökansblankettens uppgifter, exempelvis att angivna roller i föreningen stämmer. Den 

tredje kontrollen sker av förvaltningschefen vid slutattestering. Vid attestering skall samt-

liga handlingar vara tillgängliga och krav uppfyllda. Av intervjuer framgår att verksamhet-

en har som avsikt att förnya det digitala systemet, vilket ska leda till en ökad systematisk 

kontroll. I dagsläget finns ingen automatiserad kontroll i det digitala systemet. 

Av intervjuer framgår att fritidsnämnden erhåller regelbunden ekonomisk uppföljning. 

Vid fyra tillfällen per år får nämnden djupgående uppföljning inom fyra programom-

råden, varav ett programområde är föreningsstödet. 

Delegationsbeslut i enlighet med delegationsförteckning återrapporteras till fritidsnämn-

den. I genomgång av fritidsnämndens protokoll framgår att beslut fattade på delegation är 

återkommande på nämndens sammanträde. Det framgår även att nämnden regelbundet 

fattar beslut gällande ansökningar om bidrag. 

3.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att det i huvudsak finns ändamålsenliga rutiner, uppföljning och kontroll 

inom fritidsnämnden. Vi grundar vår bedömning på att det inom fritidsnämnden genom-

förs årliga stickprovskontroller som sedan återrapporteras samt att det sker regelbunden 

uppföljning. 

Vi bedömer att kulturnämnden delvis har ändamålsenliga rutiner för uppföljning, kontroll 

och återrapportering. Detta grundar vi på att det saknas dokumenterade rutiner och rikt-

linjer som tydliggör processen vid uppföljning, kontroll och återrapportering. Dock har 

det i stickprovsgranskningen inte framkommit att föreningarna inte följer de krav som 

nämnden ställer i ansökningsblanketten.  

Vi rekommenderar kulturnämnden att ta fram dokumenterade regler och riktlinjer för 

kontroll och uppföljning. 
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4. Bedömningar 

4.1. Revisionell bedömning 
Vår revisionsfrågor: 

 Bedriver kulturnämnden och fritidsnämnden arbetet med föreningsbidrag på ett 

ändamålsenligt sätt? 

 Är kulturnämnden och fritidsnämndens interna kontroll av föreningsbidragen till-

räcklig? 

Vi bedömer att fritidsnämndens arbete med föreningsbidrag i huvudsak sker på ett ända-

målsenligt sätt. Den interna kontrollen gällande föreningsbidragen är i huvudsak tillräck-

lig. Vi grundar vår bedömning på de kontrollmål som presenteras i rapporten, där samt-

liga bedöms som i huvudsak uppfyllda.  

Vi bedömer att kulturnämndens arbete med föreningsbidrag delvis sker på ett ändamåls-

enligt sätt. Den interna kontrollen gällande föreningsbidragen är delvis tillräcklig. Detta 

grundar vi i stor utsträckning på att det saknas dokumenterade riktlinjer för föreningsstöd 

samt vad gäller rutiner för kontroll, uppföljning och återrapportering. Däremot finns det 

mål- och styrdokument, ansökningsblanketter som styr vilka krav som ställs på föreningar 

i samband med ansökan samt att det i stickprovsgranskningen inte påvisade något avvi-

kande.  

4.2. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kulturnämnden Fritidsnämnden 

Det finns aktuella mål- 

och styrdokument som 

ligger till grund för be-

slut om föreningsbi-

drag. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det i huvud-

sak finns aktuella mål- och 

styrdokument avseende före-

ningsbidraget för kultur-

nämnden och fritidsnämn-

den. Vi baserar vår bedöm-

ning på att det finns styrande 

mål för nämnderna, regle-

mente samt delegationsord-

ning. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det i huvud-

sak finns aktuella mål- och 

styrdokument avseende före-

ningsbidraget för kultur-

nämnden och fritidsnämn-

den. Vi baserar vår bedöm-

ning på att det finns styrande 

mål för nämnderna, regle-

mente samt delegationsord-

ning. 

Riktlinjerna avseende 

föreningsstöd är tydliga 

och förankrade.  

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att kulturnämn-

den inte har tydliga och för-

ankrade riktlinjer avseende 

föreningsstöd. Detta grundar 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det i huvud-

sak finns tydliga och förank-

rade riktlinjer avseende för-

eningsstöd inom fritids-
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vi på att det saknas doku-

menterade riktlinjer och ru-

tiner avseende handläggning 

och beslut av ansökta före-

ningsbidrag. 

nämnden. Fritidsnämnden 

har tagit fram dokumente-

rade normer som är tydliga 

och ändamålsenliga i för-

eningsstödsförfarandet. 

Det finns dokumente-

rade regler och rutiner 

som säkerställer att ut-

betalda föreningsbidrag 

baseras på korrekta och 

kompletta ansökningar. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kulturnämn-

den delvis har dokumente-

rade regler och rutiner som 

säkerställer att utbetalda för-

eningsbidrag baseras på kor-

rekta och kompletta ansök-

ningar. Detta grundar vi på 

att det inom kulturnämnden 

inte finns, utöver ansök-

ningsblanketterna, dokumen-

terade regler och rutiner som 

tydliggör handläggningsförfa-

randet samt grunder för be-

slut på ansökta föreningsbi-

drag. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det i huvud-

sak finns dokumenterade 

regler och rutiner inom fri-

tidsnämnden som säkerstäl-

ler att utbetalda föreningsbi-

drag baseras på korrekta och 

kompletta ansökningar.  

Det finns tydliga krav 

på vad föreningarna 

ska lämna in för uppgif-

ter avseende ex. verk-

samhetsbeskrivningar, 

mål mm i samband med 

bidragsansökan. 

I huvudsak uppfyllt 

Vi bedömer att det i huvud-

sak finns tydliga krav på vad 

föreningarna ska lämna inom 

kulturfritidsnämnden. Vår 

stickprovskontroll visar att 

dokumentationskraven följs i 

ändamålsenlig omfattning.  

Uppfyllt  

Vi bedömer att det i huvud-

sak finns tydliga krav på vad 

föreningarna ska lämna inom 

fritidsnämnden. Vår stick-

provskontroll visar att doku-

mentationskraven följs i 

ändamålsenlig omfattning.  

Det finns ändamålsen-

liga rutiner för kon-

troll, uppföljning och 

återrapportering. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kulturnämn-

den delvis har ändamålsen-

liga rutiner för uppföljning, 

kontroll och återrapporte-

ring. Detta grundar vi på att 

det saknas dokumenterade 

rutiner och riktlinjer som 

tydliggör processen vid upp-

följning, kontroll och åter-

rapportering.  

Uppfyllt 

Vi bedömer att det i huvud-

sak finns ändamålsenliga 

rutiner, uppföljning och kon-

troll inom fritidsnämnden. Vi 

grundar vår bedömning på 

att det inom fritidsnämnden 

genomförs stickprovskontroll 

som sedan återrapporteras 

samt att det sker regelbunden 

uppföljning. 

 

4.3. Rekommendationer 
Vi rekommenderar kulturnämnden att ta fram dokumenterade bidragsregler som stöd i 

vid ansökningar av föreningsbidrag. 
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Vi rekommenderar kulturnämnden att ta fram dokumenterade regler och riktlinjer för 

kontroll och uppföljning. 

 

 

 

2018-02-15 

 

  

Carl-Magnus Stenehav  Rebecca Lindström 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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personalbokslut och miljöbokslut.
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1. Inledning
Gislaved kommuns miljöbokslut är ett underlagsmaterial till kommunens årsredovisning som

beskriver kommunens samlade miljöarbete under år 2017. Syftet med miljöbokslutet är att ge en

överblick över det arbete som gjorts under året, vad vi behöver jobba mer med och vilka

utmaningarna kommer att vara framöver. Miljöarbetet i Gislaveds kommun redovisas utifrån 14 av de

16 nationella miljömålen. De miljömål som inte berörs är Storslagen fjällmiljö och Hav i balans samt

levande kust och skärgård. Miljöarbetet har beskrivits per mål utifrån vad som har hänt under året,

en uppföljning med tillhörande mål från klimat- och energistrategin och utmaningarna inför framtiden.

I slutet finns en sammanfattning av de utmaningar kommunen står inför i det kommande miljöarbetet

samt nyckeltal.

2. Begränsad klimatpåverkan
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

2.1 Vad har hänt under 2017?
Under 2017 har arbetet utifrån handlingsplanen för klimat- och energistrategierna i Gislaveds

kommun fortsatt. Arbetet tar avstamp i de mål som vi satt upp i energi- och klimatstrategin. Se

bifogat dokument för måluppfyllelse handlingsplan för klimat- och energistrategierna.

Gislaveds energi fortsätter arbetet med att bygga ut fjärrvärme i Anderstorp efter att ha fått pengar

från Klimatklivet. Under 2017 tecknades avtal på fjärrvärme på en volym av 9.2 GWh. Gislaved

energi hjälper olika aktörer att söka Klimatklivetpengar för att koppla på sig på befintligt nät.

Kommunen har gått med i projektet hela RESAN som syftar till att minska klimatpåverkan från våra

resor till och från jobbet samt tjänsteresor inom den kommunala organisationen.

Miljöombuden är viktiga för kommunens miljöarbete och får därför regelbunden

kompetensutveckling. Årets miljöombudsutbildning hade tema hållbar mat och kommunens nya

måltidspolicy presenterades tillsammans med ett inspirationsföredrag och provsmakning av hållbar

mat med stjärnkocken Paul Svensson. Totalt hölls tre utbildningspass och förutom miljöombuden fick

kommunanställda kockar möjlighet att gå utbildningen. Paul Svensson jobbade tillsammans med

eleverna på restaurangprogrammet och hann förutom att laga mat till utbildingen med att skapa en 5

rätters avsmakningsmeny med tema hållbar mat som serverades på en av Matkulturens fullsatta

temakvällar.

Biogasfrågan har varit i fokus under året där kommunen har deltagit i ett arbete på länsnivå med

Energikontor Norra Småland och länstrafiken om hur både produktion och användning av biogas

skulle kunna öka i länet. Vidare har diskussionerna om biogasproduktion baserad på stallgödsel i

Refteleområdet fortsatt. En särskild utredning om möjligheter till biogasproduktion kommer att
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färdigställas under första delen av 2018. Även arbetet med att skapa en gemensam långsiktig plan för

laddinfrastruktur i kommunen har inletts tillsammans med de kommunala bolagen.

Under temaveckan Fokus Hållbarhet arrangerade kommunstyrelseförvaltningen en näringslivsfrukost

med tema stöd för miljöinvesteringar där länsstyrelsen informerade om Klimatklivet och

solcellsstödet till företag. I samband med temaveckan arrangerades också en fossilfri fordonsmässa

med seminarier, utställare och provkörning av olika fossilfria fordon. Bland fordonen som ställdes ut

fanns allt från elcyklar, elmopeder, elbil till elbuss och elsparkcyklar. Tre olika seminarier med tema

framtidsutblick och trender, Bonus malus och laddinfrastruktur och elbilsmyter hölls under dagen.

Under 2017 har det utförts åtgärder på flera områden som påverkar kommunens energiförbrukning

på ett positivt sätt utifrån tidigare uppsatta mål. Nya ventilationsaggregat har installerats i

Åtteråsskolans gymnastiksal samt i Villstadskolans källare och gymnastiksal. På Åtteråsskolan är

planen att genom ett etappvis upplägg, som sträcker sig över flera år framöver, fortsätta utbytet av

aggregat och kanaler så att hela anläggningen får moderna funktioner och återvinning. Under året har

bokningssystemet för våra bilar gjorts om vilket ska underlätta för samåkning samt visa på

resealternativ med kollektivtrafiken.

Konvertering till fjärrvärme har utförts i sim- och sporthall samt Ekenskolan, Åsenskolan,

Stationshuset och Brogatan 18. Dessa fastigheter ligger alla i Anderstorp. Injustering av nya

radiatorer och termostater har gjorts på Lundåkerskolan och Ekenskolan. Ombyggnation av befintliga

styrsystem för värme och ventilation har skett på Åsenskolan, Lundåkerskolan, Isabergskolan,

Hestragården, Glashuset och Johan Orre. Byte av belysning har utförts i 12 st klassrum på

Gärdesskolan samt i Gisle Sportcenters C, D och E-hall.

Fritidsnämndens miljöarbete har under 2017 fortsatt haft sin inriktning på energieffektivisering.

Arbetet sker i samarbete med fastighet- och serviceförvaltningen samt föreningslivet för att tillse att

anläggningar drivs på energisnålt sätt. Dessutom råder en strävan efter mer energieffektiv belysning

genom t.ex. installation av rörelsesensorer, dimringsfunktioner och LED belysning. Under året har

förvaltningen fortsatt arbetet utifrån handlingsplan för att byta ut armaturer successivt på

elljusspåren. Utbyte av kvicksilverlampor är av högsta prioritet, därefter utbyte av

högtrycksnatriumlampor.

Arbetet med att konvertera bort olja som uppvärmning i Hörsjöns friluftsområde, Smålandsstenar till

fjärrvärme har inletts under året. Arbetet kommer att fortsätta in i 2018. Hörsjöns friluftsområde är

kommunens sista oljeuppvärmda anläggning.

I Mat och måltidspolicyn som tagits fram under året står det bl.a. att i barn och

utbildningsförvaltningens årliga intern kontrollplan ingår det att mäta matsvinn på några förskolor och

skolor. Målet är att öka medvetenheten både bland elever och personal om hur matsvinn påverkar

klimatet och hur vi kan göra tillsammans för att minimera det.

Inom Socialförvaltningen pågår hela tiden arbete med att dimensionera portionsstorlekar för att det

ska blir rätt näringsmässigt samtidigt som det inte få bli för mycket mat över. I kostutredningen 2017

konstateras det att det mesta av maten inom Gislaveds kommuns måltidsverksamhet tillagas från

grunden och att få hel och halvfabrikat används. Inspirationsutbildningar genomfördes på olika sätt

om att implementera mer mat från växtriket och att välja råvaror efter säsong på matsedlarna i de

olika verksamheterna. Arbetet att finna metoder och tänka nytt när man gör matsedlar är igång och

kommer att fortsätta framöver.
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Avfallsenheten på tekniska förvaltningen deltog i "Europa minskar avfallet"-veckan och genomförde

tillsammans med Gislaveds bibliotek en klädbytardag den 18 november. Biblioteket och Hela

människan är två av de 13 verksamheter i kommunen som är miljönärsmärkta1. Under 2017

genomfördes inga nya miljönärsmärkningar i Gislaveds kommun.

Utvecklingen av vindkraft pågår på flera ställen i kommunen. Föreberdelser för att bygga

vindkraftpark Grimsås – Äspås pågår och som beräknas att driftsättas under 2018. Parken såldes

under året av Kraftö Vind till Marguerit Fund. Vindkraftparken består av 13 verk belägen på gränsen

mellan Gislaveds och Tranemo kommuner.

En miljöanmälan och bygglov för en vindkraftpark på sex verk i Frostnäs öster om Burseryd från

Ramström Vind AB har vunnit laga kraft. Dessa tillstånd kommer antagligen inte att användas då

företaget har påbörjat en ansökan om tillstånd för fyra högre verk i samma område. Vindkraftprojekt

Vimmelstorp har efter varit vilande under några år påbörjats igen av Eno Energy. Föreberedelser för

ansökan som omfattar nio verk pågår. Vattenfall Vindkraft Sveriges vindkraftprojekt Grönhult har

erhållit tillstånd för 13 verk som också är belägna på gränsen mellan Gislaveds och Tranemo

kommuner. Tillståndet omfattar färre verk än vad företaget ansökte om.

MÅLUPPFYLLELSE

ENERGI
Mål: 2050 ska energin för uppvärmning och transporter inom Gislaveds kommun

utgöras av 100 % fossilbränslefri energi.

Måluppfyllelse: 17% fossilbränslefri energi 2015.

Kommentar:

Arbetet med att övergå till fossilfri energi går långsamt men stadigt uppåt. Under år 2017

producerades ca 26 GWh el från vindkraft samt fjärrvärmen byggdes ut. De senast tillgängliga

siffrorna på energistatistiken är från 2015. Sedan 2015 har fjärrvärme byggts i Anderstorp och

Smålandsstenar. Det innebär att fjärrvärmenät finns i Hestra, Gislaved, Anderstorp, Reftele och

Smålandsstenar. För att nå målet behöver vi dock producera än mer el i kommunen. Sol och vind är

de områden som kommunen kommer behöva satsa på framöver.

Mål: 2020: Energieffektiviseringsåtgärder ska ha bidragit till en energiminskning på 138

GWh från 2008 års nivå.

Måluppfyllelse: Energibesparing med - 194 GWh 2015

Kommentar:

Målet från 2008 är redan uppnått. Detta beror främst på minskad energianvändning från industrin

och transportsektorn. Sedan förra mätningen 2013 har energianvändningen från tranporter gått upp

med 14 GWh medan industrin har fortsatt sin energieffektivisering och minskat sin energianvändning

med 14 GWh. Mängden biodrivmedel till transportsektorn har minskat med 3 GWh från 2013.

Energitillförseln av bioenergi har ökat med 46 GWh sedan 2013 vilket har skett på bekostnad av

eltillförseln som har minskat med 45 GWh. Det är främst industrin som har gått från el till

biobränsle.

Den enda sektorn som ökat sin energianvändning är offentlig verksamhet som har gått upp med 2

GWh. Då vi har mer energieffektiva byggnader nu än 2008 kan detta förklaras med att vi har fler
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lokaler 2015 än vi hade 2008.

Totalt har energitillförseln minskat med 5 GWh sedan 2013 vilket är en liten minskning som skett

tack vare industrins ambitiösa arbete med energieffektivisering.
Diagram 1: Sankeydiagram över energitillförsel och energianvändning 2015

Mål: 2020 olja ska inte användas för uppvärmningsändamål

Måluppfyllelse: 1 anläggning kvar 2017 i kommunal förvaltning, mängden levererad eldningsolja till

kommunen ökade marginellt med 100 kubikmeter levererad eldningsolja till 1700 kubikmeter 2017.

Kommentar:

Endast en kommunal anläggning finns kvar som kommer att konverteras till fjärrvärme när nätet är

klart i Smålandsstenar. Vad gäller övriga aktörer är prognosen att det kommer fortsätta att minska

stadigt då det inte är ekonomiskt hållbart att värma byggnader med olja idag, samt att företag kan

söka stöd för konvertering från Klimatklivet.

Mål: 2020 ska lokalt producerad förnyelsebar energi utgöra minst 20 % av den totalt

omsatta energin samt användningen av förnyelsebar energiproduktion ska stimuleras.

Måluppfyllelse: 14,5 % är lokalt producerat om man förutsätter att biobränslet är lokalt producerat.

Kommunen bidrar till ökad efterfrågan på förnyelsebar energi genom att ha avtal på 100 %

förnyelsebar el till våra lokaler samt 100 % biogas till våra fordon.

Kommentar:

Produktionen av förnybar energi är inte så stor i kommunen. Dock sker det just nu en

fjärrvärmeutbyggnad i både Anderstorp och i Smålandsstenar vilket kommer minska naturgas- och

oljeanvändningen i kommunen samt öka andelen biobränslen. När det gäller Gislaved Energi AB:s

energiproduktion så var den levererade mängden fjärrvärme år 2017 36,5 GWh. Det har även

producerats 0,1 GWh från solenergi vilket är en fördubbling sedan 2016, 5,5 GWh från Gyllenfors

vattenkraftstation och 26 GWh från vindkraft. Energimixen består nästan till 100 % av förnybart
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bränsle. Om man räknar in biobränslen och satsar på en ökad produktion av solenergi finns det

möjlighet att nå målet till 2020.

Mål: Energianvändningen i kommunala fastigheter ska vara 168 kWh/m2 år 2020

Måluppfyllelse: Energiförbrukningen var 176 kWh/m2 i kommunala fastigheter år 2017

Kommentar:

Totalt har förbrukningen i kommunens fastigheter minskat från 183 KWh/m2 år 2016 till

176 KWh/m2 år 2016. Normalårskorrigerat är dock förbrukningen 8 kWh/m2 lägre än 2016. Det

beror på att 2017 var lite varmare än ett normalår (96,6%), men lite kallare än 2016 som var 95% av

ett normalår. Arbetet med att minska energiförbrukningen går i rätt riktning men behöver fortsätta i

samma takt för att nå målet till år 2020.

Diagram 2. Energianvändning i kommunala fastigheter kWh/kvm
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UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Mål: 2020 ska utsläppen av koldioxid vara högst 2,5 ton per person

Måluppfyllelse: 2015 var utsläppen 2,8 ton per person. (senast tillgängliga data)

Bild 1: Kg växthusgaser per invånare

Kommentar:

Växthusgasen vi släpper ut allra mest utav är koldioxid. Den kommer från förbränning av fossila

bränslen. När vi antog våra mål låg fokus på växthusgasen koldioxid. De senaste åren har det dock

visat sig att det finns fler gaser som också bidrar till växthuseffekten och därför bör tas med i

beräkningarna av våra utsläpp. Därför mäter vi också total mängd utsläpp från växthusgaser, även om

våra lokala mål bara fokuserar på koldioxid. Den totala mängden växthusgaser i Gislaved fortsätter

minska från 133067 ton 2014 till 131779 ton 2015, vilken är de senaste statistik vi kan få tag på från

RUS, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet. Detta ger en mängd på 4501

kg/invånare. Mängden koldioxid gick dock upp från 2746 kg 2014 till 2795 kg 2015. Målet på max

2500 kg koldioxid per invånare var bra när klimatstrategin togs fram 2008 och motsvarar en 30 %

minskning jämfört med 2004 då utsläppen var 3700 kg/invånare. Men den hållbara nivån beräknas

vara mellan 700 till 1500 kg per person. Därför måste arbetet med att minska våra utsläpp från

växthusgaser fortsätta med full kraft.

Hållbar

nivå

201

5

201

3

200

6
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Diagram 3. Kilo växthusgaser per capita Gislaveds kommun

Diagram 4. Växthusgaser fördelat på sektor 2015
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TRANSPORTER
Koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 30 % jämfört med år 2004 till

år 2020.

Måluppfyllelse: -19% år 2015

Kommentar:

Nästan 70 % av koldioxidutsläppen i Gislaveds kommun kommer från transportsektorn. Vi har en bit

kvar innan vi når vårt mål om 30 % mindre utsläpp 2020 jämfört med 2004. Kommunens invånare

fortsätter att köra mycket, 808 mil per invånare år 2016 jämfört med 784 mil 2017. Dock har

mängden levererade fossila drivmedel minskat något. Detta tyder på att fordonsparken blir

bränslesnålare även om vi fortsatt kör mycket.

Tabell 1. Körsträcka mil per invånare.

Diagram 5. Levererade mängder drivmedel i Gislaveds kommun.

Antalet körda mil totalt i den kommunala organisationen var 392252 mil år 2017 vilket är en ökning

med 59350 mil jämfört med 2016. Antalet körda mil med förvaltningsbil var totalt 289 627 mil år
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2017. År 2017 kördes det 4354 mil med hyrbilarna vilket är en minskning med 5986 mil. Körda mil i

tjänsten med egen bil var totalt 66 274 mil vilket är i princip oförändrat från föregående år. Antal

körda mil med bilpoolen har ökat med 6794 mil till 31 998 mil.

Körsträckorna i kommunal förvaltning fortsätter att öka. Under 2018 kommer vi inom ramen för

projektet hela RESAN att göra en resvaneanalys för att identifiera varför vi kör så mycket och hur vi

kan jobba framåt för att minska vårt resande, med hjälp av resfria möten, samåkning m.m. Om det

nya bokningssystemet där samåkning och kollektivlösningar föreslås kan få effekt framöver återstår

att se.

Diagram 6. Körda mil totalt i kommunal förvaltning.

Antalet resande med Jönköpings läns kollektivtrafik i kommunen ska öka med 60% 2020

jämfört med 2006.

Måluppfyllelse: +90% år 2017

Kommentar:

Efter många års positiv resandeutveckling har den stagnerat och minskat något under 2017.

Jönköpings länstrafik har haft stora budgetproblem, bland annat till följd av ökat resande, under 2017

vilket gjort att linjer dragits ner samtidigt som trycket ökar från våra kommuninvånare att bygga ut

kollektivtrafiken. Om resandet ska fortsätta öka behöver man fortsätta prioritera kollektivtrafiken

regionalt. En omläggning av linje 249 visade sig vara misslyckad på grund av bristande

kommunikation mellan chaufförer. Efter intensiva klagomål från resenärer läggs turerna om till

tidtabellskiftet juni 2018. Som ett led i att öka hållbart resande har Gislaveds kommun aktivt deltagit i

arbetet med att utveckla HNJ-banan, ett treårigt försöksprojekt där man utökar tågturerna mellan

Halmstad-Nässjö-Jönköping för att öka resandet på banan. För Gislaved kommuns del finns önskemål

från våra kommuninvånare om att återinföra en snabbuss mellan Gislaved och Värnamo som togs
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bort när de nya linjerna 201 och 202 infördes. Detta har lett till ökat resande på linjen men ökat

pendlingstiden Gislaved – Värnamo från 45 min till cirka 60 min.

Diagram 7. Resor med och utan skolkort. Den blåa linjen presenterar målnivån som motsvarar 382 170 resor exklusive skolkort.

För de som bor på landsbygden mer än en kilometer till närmaste hållplats finns det även möjlighet

att använda ”närtrafik”. Resandet med närtrafiken har dock minskat totalt sett och under år 2017

minskade antalet resor med 50 till 905 stycken.

När det gäller resandet med kollektivtrafik inom den kommunala organisationen så finns det ett antal

resekort som kan användas för resor inom tjänsten. Under året genomfördes 140 stycken resor med

buss. Detta är en minskning med 60 sedan året innan. Antalet resor gjorda med tåg år 2017 var

totalt 507 stycken. Detta är en ökning med 4 resor sedan föregående år. När det gäller flyg så har

det genomförts 161 stycken resor vilket är en ökning med 48 resor sedan år 2016. Ungefär en

tredjedel av resorna är inrikesflyg, de flesta Göteborg - Stockholm. De flesta av utrikesresorna är

elevutbyten genom Gislaveds gymnasium.

Bild 2: Antal flygresor
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Mål: 80% personbilar och lätta lastbilar som har 0g CO2 utsläpp per kilometer och/eller

som är fossilfria till 2020. Delmål 69% till 2017.

Måluppfyllelse: 48 % fossilfria bilar 2017

Kommentar:

Då regeringen nu sätter fokus på fossilfria bilar istället för miljöbilar mäter vi nu antal fossilfria bilar. I

den kommunala organisationen fanns det i december 2017 87 st fossilfria bilar som drivs av el, etanol

eller gas av totalt 180 st. Alltså 48 % fossilfria.

Drivmedel Antal
Gas 56
El 11
Etanol 20

Tabell 2 Antal fordon per drivmedel kommunal organisation Gislaved

Ett nationellt mål är 100% fossilfria transporter till 2030. Kommunen har antagit ett mål i

handlingsplanen för klimat- och energistrategierna om att 80% av de kommunala bilarna ska vara

fossilfria till 2020 och 69% till 2017. Vi har en bit kvar till vårt mål men det kommer troligtvis att öka

rejält under 2018 då flera förvaltningar aviserat att de vill ställa om till elbilar samt att vi har ökat

utbyggnaden av infrastrukturen med laddstationer. 2017 installerades 32 nya laddpunkter för

tjänstefordon. Totalt finns nu 37 stycken. Ett problem för omställningen till fossilfria transporter är

tillgången på förnybara bränslen på landsbygden, då möjlighet att tanka gas endast finns i Gislaved.

2.2 Utmaningar för framtiden

Utsläpp av växthusgaser från den inhemska konsumtionen och produktionen har minskat totalt sett,

även om mängder koldioxid ökade något från 2014 till 2015. Men om man lägger till svenskarnas

konsumtion av utrikes produkter samt flyg och båtresor ser siffrorna desto dystrare ut.

Genomsnittssvensken ligger då på utsläpp mellan 10-11 ton växthusgaser per person och år. En

hållbar nivå anses vara 0,7-1,5 ton per person och år. Vi har alltså en enorm utmaning och mycket

arbete framför oss att vända den utvecklingen.

När det gäller att minska klimatpåverkan utgör fortfarande transporterna den största

påverkanskällan lokalt. Övergången till en fossilfri fordonsflotta både i den kommunala organisationen

och långsiktigt i hela kommunen utgör den största utmaningen. Den kommunala organisationen är på

god väg, nu är det resten av kommunen som behöver komma på banan. Fler möjligheter att tanka

alternativa drivmedel som biogas måste finnas och laddinfrastrukturen behöver byggas ut i hela

kommunen, både offentliga och privata (vid hyreshus exempelvis) laddplatser. Vi behöver också bli

mycket mer restriktiva med att flyga i tjänsten och företrädesvis transportera oss med buss, tåg eller

fossilfria bilar inom Sveriges gränser om vi ska nå målen i Parisavtalet.

Byggsektorn är en stor orsak till utsläpp. En livscykelanalys bör göras vid nyproduktioner. Hus byggda

av naturmaterial har visat sig vara med klimatvänliga, energieffektiva och bra ur kemikaliesynpunkt.

De är dessutom enkla att återvinna när byggnaden behöver rivas. Genom att göra en livscykelanalys
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kan det visa sig att det lönar sig i längden att göra en större investering initialt i miljövänliga

byggnader istället för att använda billigare icke förnybara råvaror. En trähusbyggnad är dessutom en

kolsänka jämfört med en betongbyggnad som är energikrävande att framställa.

De viktiga områdena att arbeta med framåt är transporter, fortsatt energieffektivisering, ökad

energiproduktion samt minska påverkan från det vi konsumerar både vad gäller livsmedel och

produkter. Att styra mot en cirkulär ekonomi och inköp av tjänster och funktioner istället för

produkter är rätt väg att gå.
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3. Frisk luft
"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

3.1 Vad har hänt under 2017?
Mycket av förhöjda halter av luftföroreningar i tätorter kan härledas till biltrafik i avgränsade gaturum

eller andra starkt trafikbelastade trafikmiljöer. Därför kan en rad olika åtgärder leda till förbättrad

luftkvalitet: bättre teknisk reningsutrustning, minskat bilåkande, val av andra trafikslag och åtgärder

som minskar belastningen i särskilt drabbade miljöer. Under de senaste åren har en förnyelse av

bilparken med en övergång till bilar med bättre miljöprestanda generellt bidragit till minskade utsläpp.

I Gislaveds kommun har den för några år sedan utflyttade väg 27 bidragit till minskade

luftföroreningsnivåer i Gislaveds tätort. Åtgärdsarbetet när det gäller att minska klimatpåverkande

energiframställning bidrar till stor del också till att minska sektorns luftkvalitetspåverkan i övrigt.

I Gislaveds kommun görs både mätningar och modelleringar av luftkvaliteten i ett antal gatumiljöer

inom ramen för Jönköpings läns samverkansområde för luftkvalitetsmätningar. De senaste

modelleringarna av gatuavsnitt inom kommunen, genomförda 2016, indikerar att inga

miljökvalitetsnormer för kväveoxider, partiklar (PM10) eller bensen överskrids i kommunen. När det

gäller partiklar så överskrids dock en nedre varningsnivå för miljökvalitetsnormen på

Anderstorpsvägen i Gislaved. Vidare så uppfylls inte miljökvalitetsmålet för frisk luft när det gäller

partiklar och bensen. Som tidigare nämnts så utgör det ökade kollektivtrafikresandet en positiv

indikator för minskade luftföroreningar men samtidigt så indikerar en långsiktig ökning av

körsträckorna i kommunen att vinster äts upp av ett ökat trafikarbete.

3.2 Utmaningar för framtiden
Miljömålet frisk luft uppnås för närvarande inte när det gäller partiklar och även bensen ligger i

farozonen. Partikelnivåerna får bedömas utgöra den största utmaningen där källorna inte bara är

direkt kopplade till utsläpp från förbränningsprocessen utan också till slitage av vägbeläggning,

bromsar, däck och vägsand. För att få ner utsläppen från fordon måste framförallt tunga fordon och

arbetsmaskiner få bättre utsläppsprestanda. Kommunala krav i upphandlingar kan bidra till detta.

Planering och styrning av trafiken i tätorter är ett grundläggande moment för att undvika att skapa

miljöer där höga halter av luftföroreningar uppträder. Skötsel av gator och vägar genom sopning kan

också bidra till minskade partikelhalter i luftmiljön såväl som minskad dubbdäcksanvändning.

4. Bara naturlig försurning
"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten

tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska

material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

4.1 Vad har hänt under år 2017?
Vattendragsvandring genomfördes tillsammans med länsstyrelsen på kvällen 8 juni för och med

fastighetsägare runt vattendraget Radan.

Kommunens mark och vatten har varit och är fortfarande utsatt av effekterna från försurande nedfall
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som genom åren orsakat kraftiga försurningsskador på bland annat fisk och andra vattenlevande

organismer. För att minska skadeeffekterna så kalkas varje år ett stort antal sjöar och våtmarker.

Under 2017 har Gislaveds kommun spridit 2 671 ton kalk varav 785 spridits med båt och 1 945 ton

med helikopter. Kalken har fördelats så att 1 603 ton spridits direkt i 121 olika sjöar och resterande

1 068 ton på 105 olika våtmarksytor. Antal inhämtade vattenprover för effektuppföljning blev på

grund av den nederbördsfattiga första halvan av året färre än planerat, totalt 200 av 296 prover togs.

Diagram 8. Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten.

Nedfallet av svavel är lågt och ligger sedan ett antal år tillbaka under de kritiska belastningsgränserna.

Det ses heller inga tendenser till att markförsurningen minskar i de provytor som finns i länet. När

det gäller försurningen av sjöar och vattendrag så har behovet av kalkspridning minskat gradvis de

senaste tio åren. Samtidigt finns där sjöar och åar där kalkningens målsättningar inte uppnås

4.2 Utmaningar för framtiden
Trots minskat svavelnedfall så är återhämtningen i både mark och vatten begränsad.

Ytvattenkalkningen uppnår i en del vatten inte de vattenkemiska målen utan behöver förstärkas.

Större uppmärksamhet måste också ägnas de försurningsrelaterade biologiska parametrar som ingår

i den regionala effektuppföljningen. Indikationer finns att försurningsskador uppträder utan att fångas

upp i den vattenkemiska uppföljningen. Ökade uttag av biobränsle i skogsmark kan också bidra till att

förstärka försurningen av mark och vatten om inte askåterföring från värmeverken görs.

5. Giftfri miljö
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors

hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras

påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen

är nära bakgrundsnivåerna." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

5.1 Vad har hänt under 2017?
Under år 2017 har nulägesanalysen för kemikalier i kommunala organisationen som gjordes under

2016 färdigställts och presenterats för politiken. Kommunstyrelsen beslutade att varje förvaltning ska

ta fram en egen handlingsplan för hur man ska hantera kemikalier i den egna förvaltningen. Den

förvaltning som kommit längst är Barn och utbildningsförvaltningen som arbetar med projektet giftfri

förskola. En inventering har gjorts på ett antal avdelningar i förskolan för att se vilket material och

vilken ålder det är på leksaker, annat lekmaterial och inredning. En sammanställning har gjorts utifrån

inventeringen. Sammanställningen ligger till grund för den förvaltningsövergripande kartläggningen i

arbetet med Giftfri förskola. Huvuddelen av förskolorna har bytt ut sovmadrasser som inte är

lämpliga ur miljösynpunkt.

Med hjälp av miljöombud har en del förskolor plockat bort gammal plast och material som innehåller

gifter. Vid inköp är man noga med att köpa in godkänt material.

Övriga förvaltningar har inte påbörjat arbetet med handlingsplanen under 2017.

Kommunen har deltagit i ett regionalt arbete för att undersöka behovet och finansiering av en

regional kemikaliesamordnare för att kunna stötta kommunernas arbete med att fasa ut farliga
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kemikalier.

Länsstyrelsen har under 2016-17 genomfört en undersökning av miljögifter i ett

provtagningsprogram i Anderstorpsån som preliminärt visar att det fortfarande är metaller som

utgör huvudelen av miljögiftsproblematiken i ån. Samtidig påbörjades under hösten Nissans

Vattenråds projekt om att hitta nya lösningar för och resurser till saneringsarbetet i området.

Under 2017 började kommunen med en informationstjänst angående förorenade områden. Företag

och privatpersoner kan få information och rådgivning kring markföroreningar, undersöknings- och

saneringsåtgärder. Gislaved ska främja moderna och innovativa metoder inom markundersökningar

och marksaneringar. Moderna metoder har ofta prövats utanför Sverige med goda resultat.

Rådgivningen ska sprida kunskapen om vad som är möjligt och nödvändigt i miljöarbetet. Kommunen

arbetar vidare med de nedlagda deponierna. Under året 2018 ska en prioriteringslista utarbetas med

utgångspunkt i det framtagna materialet.

Den kommunala organisationen arbetar också med efterbehandlingsarbete och saneringsarbete.

Markmiljöundersökningar pågår vid tidigare industriområden i Anderstorp och i ett område i

Gislaved. Kommunen har avslutat projektet med kommunintern riskklassning och prioritering av

nedlagda deponier. Det samlade materialet visar att 6 deponier har mycket höga miljörisker och

ytterligare 15 har höga risker. Under året har länsstyrelsen genomfört en kunskaps- och

resursutvärdering i projektet Anderstorpsån. Resultatutvärderingen är ännu inte klar.

5.2 Utmaningar för framtiden
Utifrån handlingsplanen för klimat – och energistrategin finns ett mål att fastighetsnämnden samt

Gislavedshus ska ta fram riktlinjer för kommunal byggnation ur kemikalie-, miljö-, klimat- och

energisynpunkt ska tas fram och tillämpas innan 2017. Detta har ännu inte påbörjats. Det är av

största vikt att det arbetet påbörjas för att säkerställa att vi inte bygger in fler farliga kemikalier i de

byggnader vi beställer framöver. Till exempel håller man på att se över golvmaterialen inom ramen

för Giftfri förskola. Större renoveringar bör också lyda under dessa riktlinjer.

Behovet av ökad kunskap kring farliga kemikalier har lett till önskemål från förvaltningarna att det är

angeläget med att skapa en kommungemensam kunskapsbank eller regional resurs som kan ge

vägledning till verksamheterna. Vi har också ett åtagande gentemot länsstyrelsen att arbeta mer

utåtriktat med frågorna. Det är viktigt att höja kunskapsnivån hos våra kommuninvånare för att ge

dem möjlighet att göra mer aktiva val när det gäller kemikalier i produkter.

Räddningstjänsten har liksom andra myndigheter en skyldighet att använda bästa möjliga sätt för att

släcka bränder. Å enda sidan ska de normalt släcka för att utreda varför branden uppstod men

släckvattnet i sig kan vara en miljöbelastning; men släcker de inte minskar möjligheterna att utreda

orsaker samtidigt som vi skonar åtminstone närmiljön från släckvatten och istället åker brandröken

ut med alla partiklar och förbränningsämnen. Det finns inga entydiga riktlinjer från nationell nivå

vilket skapar utmaningar för enskilda befäl att fatta beslut vid brandsläckning eftersom befälen kan bli

personligt ansvariga för eventuella miljöbrott. Att räddningsledaren kan bli personligt ansvarig för den

miljöpåverkan som en insats får finns numera i domslut och det är en ny verklighet för

räddningstjänsten.

Användningen av skum vid bränder är ifrågasatt på nationellt plan och inom Räddsam F är sedan

tidigare en rutin antagen med stora restriktioner för användning av skumvätska vid räddningsinsatser.
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Förorenade områden utgör en omfattande påverkan på mark och vatten i kommunen och är i dag

ett växande hinder för pågående och framtida exploateringar och bostadsbyggen. Det finns ca 550

misstänkt förorenade områden i kommunen varav drygt hundra har riskklassats. Av dessa är fem

objekt i högsta riskklass 1 och 45 i riskklass 2. Trikloreten, tungmetaller, arsenik och polyaromatiska

kolväten är vanligt förekommande. Föroreningar från dessa utsläppskällor bedöms utgöra en

huvudanledning till att Anderstorpsån inte har god kemisk status. Föroreningar är en stark riskfaktor

för grundvattenkvaliteten i anslutning till kommunens tätorter eller vattentäkter.

6. Skyddande ozonskikt och säker strålmiljö
"Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

6.1 Vad har hänt under 2016?
Ozonskiktet som finns i atmosfären skyddar allt liv på jorden genom att en del av den skadliga UV-

strålningen från solen filtreras bort. Om ozonskiktet tunnas ut utgör detta en fara för både oss

människor och djur. Risken för bland annat hudcancer ökar. Anledningen till uttunningen är att

ämnen som bryter ner ozonet släpps ut i atmosfären. Exempel på sådana ämnen är HFC

(fluorkolväten), HCFC (klorfluorkolväten) och CFC (klorfluorkarboner). CFC får inte användas

sedan flera år tillbaka. I Gislaveds kommun finns drygt 150 köldmedieanläggningar som har 10 kg

eller mer installerad mängd. Dessa ska årligen lämna in en rapport över föregående års kontroll.

Granskning av rapporter är gjorda.

Under året har det inkommit radonmätningar från 140 fastigheter. Några av dessa visar förhöjda

nivåer och behöver åtgärdas. Ett 20-tal redovisningar återstår. En sammanställning av projektet

planeras till 2018. Miljöenheten har också fortsatt arbetet med undersökningar och åtgärder av

radon i flerbostadshus.

6.2 Utmaningar för framtiden
Utfasningen av de mest ozonnedbrytande ämnena har varit framgångsrik. Det är dock angeläget att

fortsatt minska och ha god kontroll på ersättningsämnen som HCFC, som också har påverkan på

ozonskiktet. Fortsatt undersökning när det gäller förekomsten av radon i byggnader är angelägen och

det finns behov av en sammanställning och lägesredovisning av radonsituationen i kommunen.

7. Ingen övergödning
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,

förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

7.1 Vad har hänt under 2016?
Under 2016 antogs kommunens VA-plan som fastlägger inriktningar och prioriteringar hur

kommunen ska arbeta med både enskilt och allmänt VA. Bland annat har en prioritering gjorts över

vilka områden som närmast ska omfattas av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, och hur den

pågående inventeringen av enskilda avlopp ska drivas vidare. Inventering av enskilda avlopp i

kommunen har pågått under flera år. Under 2017 har drygt 130 beslut om enskilt avlopp tagits.
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Merparten av dessa tillstånd har getts till fastigheter som har bedömts bristfälliga i

avloppsinventeringar. Cirka 90 avlopp har inspekterats och lika många VA-enkäter har bedömts och

besvarats. Eftersläpande VA-ärenden från tidigare delområden har hanterats, bland annat med beslut

om förbud. Nytt inventeringsområde har startat under året, delområde fyra, Fegenområdet,

Gryteryd och Broaryd. Varje delområde berör 400-500 fastigheter. Arbetet är långsiktigt och

kommer att pågå under flera år. I Gislaveds kommun finns omkring 3 200 enskilda avlopp, där cirka 1

600 är byggda före 1974.

Ett fortsatt arbete med kväverening på reningsverket i Gislaved har pågått under 2017.

När det gäller nedfall av kväveföreningar är det fortfarande stort, ca 10-15 kg per ha och år inom

kommunen, och överstiger kritiska belastningsgränser.

Bild 3: Kvävenedfall kg/hektar och år

7.2 Utmaningar inför framtiden
Kraven på våra vatten- och avloppsreningsverk kommer att bli större och problemet med slam från

reningsverken måste lösas på ett kostnadeffektivt och miljömässigt sätt. Att uppnå miljömålet är en

stor utmaning då delar av belastningen kommer från diffusa utsläpp från jordbruks- och skogsmark.

Enskilda och allmänna avlopp har fått en högre grad av prioritet under senare år men där är också

behovet av resurser omfattande. Övergödning ses som ett av planetens största problem i modern

tid. Även i Gislaved ser vi att nedfallet av kväve är stort. Kvävetutsläppen av NOX har halverats i

Europa sedan 1990. Det är fortfarande trafiken som är huvudkällan. Kväveutsläpp NH3 har inte

minskat i samma omfattning i Europa och framförallt inte i Sverige. Största källan är ammoniakavgång

från stallgödsel.

8. Levande sjöar och vattendrag
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

8.1 Vad har hänt under år 2017?
En av de grundläggande faktorerna för att uppnå miljömålet är att det råder god ekologisk status i
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sjöar och vattendrag. Av 73 större sjöar och vattendragsavsnitt i kommunen uppvisar endast en

tredjedel god ekologisk status. De främsta orsakerna utgörs av försurningseffekter och fysisk

påverkan. I några delar av kommunen orsakar också övergödning, Bolmen, och miljögiftspåverkan,

Anderstorpsån, försämrad ekologisk status.

Arbetet för att utveckla miljömålet är ofta samarbetsprojekt mellan regionala myndigheter,

kommunen och ibland också lokalt ideellt arbete från fiskevårdsområden. Arbetet med fiskevård och

biologisk återställning har inneburit att kommunen har deltagit i arbetet med att planera och ta fram

underlag för en ny fiskvandringsväg i Radan vid Radaholm då den gamla vandringsvägen inte har

fungerat tillfredsställande. Bland annat genomfördes en vattendragsvandring vid Radaholm.

Kommunen har också planerat för ett omtag när det gäller ansökan om regleringen av Rasjön. Mark-

och miljödomstolens avslag på kommunen tidigare ansökan vann laga kraft i början av året. Vidare

deltar kommunen i arbetet med att återskapa gäddlekområden i Stengårdshultasjön genom ett

LONA-projekt tillsammans med fiskevårdsområdesföreningen.

8.2 Utmaningar inför framtiden
Möjligheten att närma sig miljömålet Levande sjöar och vattendrag via god ekologisk status är fyllt av

utmaningar där troligtvis frågan om fysisk påverkan är den svåraste. Rensningar, rätningar,

omgrävningar, dämningar och regleringar har genom århundraden gjorts i syfte att vinna kraft, utöka

produktiv jord- och skogsbruksmark, bygga vägar, järnvägar och bebyggelse. Att exempelvis återställa

fria vandringsvägar för fisk kräver mycket omfattande resurser. Resurser som idag inte finns.

9. Grundvatten av god kvalitet
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter

och djur i sjöar och vattendrag." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

9.1 Vad har hänt under 2017?
Arbetet med en ny vattentäkt i Slätteryd för att säkra framtidens vattenförsörjning har fortsatt under

året. Processen med att fastställa ett nytt/reviderat vattenskyddsområde för både Båraryd och

Slätteryd har också fortsatt genom ett pågående myndighetssamråd med SGU och länsstyrelsen. I

Smålandsstenar genomförs ett omfattande renoveringsarbete av vattenverket.

När det gäller den enskilda vattenförsörjningen så var fanns under första halvåret en stor oro för

vattenbrist skulle uppträda då grundvattenmagasinen inte fyllts på under vinterhalvåret. Risken för

att problemen med sinade brunnar skulle bli ännu större än under föregående befarades. Andra

halvåret blev dock nederbördsrikt och så småningom så var grundvattnet uppe på normala nivåer.

9.2 Utmaningar inför framtiden
För den kommunala vattenförsörjningen så är det angelägat att vattentäkterna säkras upp med

moderna vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter. Arbetet pågår men har fördröjts av långsam

hantering av länsstyrelsen vilket fått till följda att arbete måste göras om. Det praktiska skyddet av

vattentäkterna med åtgärder vid bland annat vägar behöver också prioriteras.

Långsiktig utgör också klimatförändringarna ett allvarligt hot mot all vattenförsörjning. Den

kommunala vattenförsörjningen baserad på stora grundvattenmagasin har relativt goda

förutsättningar att tåla både torka och stor nederbördsmängder. Mest utsatta är hushållen med

enskild vattenförsörjning i grävda brunnar där många redan har problem vid torrperioder.
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10. God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en

god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och

anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning

med mark, vatten och andra resurser främjas." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

10.1 Vad har hänt under 2017?
Under 2017 har arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) i Smålandstenar pågått. Arbetet

med FÖP Smålandsstenar har tagit sin utgångspunkt i Boverkets modell för översiktsplanering. Men

det viktigaste förhållningssättet var att tidigt fånga in planeringsfrågor genom olika typer av dialoger

både internt med representanter från både politik och olika förvaltningar, men också externt med

olika referensgrupper och medborgare i Smålandsstenar och Skeppshult. I de olika dialogtillfällena

kom närmare 100 synpunkter in som har bidragit till ett gott underlag inför arbetet med FÖP

Smålandstenar. Planen ska ställas ut under vår/sommar 2018 och beräknas bli antagen i slutet av året.

Arbetet fortsätter med att bygga ut gång- och cykelvägar enligt cykelvägplanens intentioner.

Utbyggnaden under året omfattar cirka 1100 meter gång- och cykelväg. Några av projekten är ny

cykelbana utmed väg 153 i Smålandsstenar, färdigställt industrigatan i Hestra (Ådalen) samt byggt ny

cykelväg utmed Glasbruksgatan i Gislaved för att säkra upp trafikmiljön för cyklister och

lastbilstrafiken i området.

Tekniska nämnden har även fortsatt investerat i kommunens huvudvattentäkt för att säkra upp

tillgången av ett bra vatten samt byggt ut en lekplats i Hestra tillsammans med Hestra

samhällsförening.

Skötsel av tätortsnära skog har under året utökats med skötsel av hela kommunens skogar och

markreserv. Tekniska nämnden har även två personer placerade genom arbetsförmedlingens så

kallade extratjänster. Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära skogarna har under året

förbättrats genom ungdomsprojektarbete i samverkan med arbetsförmedlingen och kommunens

arbetsmarknadsorganisation. På Karl-Johansgatan har nya lindar planterats för att ersätta de gamla

som förstörde asfalten. En ny skogsbruksplan ska tas fram under 2018. Denna ska ha stort fokus på

rekreationsvärde och friluftsliv och skogen ska vara fortsatt certifierad enligt PEFC och FSC.

Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört med 2016 minskat med 0,5 % (-38 ton) och för

2017 uppgått till 7 101 ton. Detta trots att mängden brännbart avfall som lämnats vid ÅVC ökat med

24 ton. Mängden besökare som lämnar material till återvinning vid kommunens återvinningscentraler

ligger på en hög nivå och som mest under sommaren.

Under 2017 har vi varit med och bildat ett kommunalförbund för avfallshantering, Samverkan

Återvinning Miljö, tillsammans med grannkommunerna Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Kommunalförbundet SÅM tar från och med 2018-01-01 över den kommunalt lagstadgade

renhållningen från de fyra kommunerna och ska succesivt införa utökad källsortering av matavfall och

annat hushållsavfall.

Avfallsenheten på tekniska förvaltningen organiserade under våren 2017 kampanjen "Vi håller rent"

på det lokala planet i samarbete med Håll Sverige Rent. Det var 30 skolor och förskolor med totalt

2025 anmälda deltagare som deltog och plockade skräp runt sina verksamheter och omgivningar.
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Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik fick i uppdrag att utveckla tågtrafiken på Halmstad-Nässjö

järnväg (HNJ-banan). Ett gemensamt 3-års testprojekt, mellan Halmstad-Värnamo, pågår med

kommunerna längsmed banan. Syftet är att öka antalet resor på banan. Projekten innehåller tre delar:

stationsmiljö, trafik och tidtabeller. 2017 organiserade och bjöd Gislaveds kommun tillsammans med

Hylte kommun till ett lunchmöte i Stockholm (Riksdagen). Gislaved, Hylte, Halmstad, Vaggeryd,

Jönköping och Nässjö kommuner höll en gemensam presentation för att belysa de många fördelar

som HNJ-banan för med sig samt svara på frågan om varför banan är en viktig länk idag och i

framtiden.

Mål: Översiktsplaneringen ska bidra till att energianvändningen minskar samt främja

försörjning och Produktion av förnybar energi.

Måluppfyllelse: Genom att ta underlätta för hållbara transporter samt ta hänsyn till klimataspekter

bidrar översiktsplaneringen till att minska energianvändningen.

Kommentar:

Utifrån Boverkets modell för översiktsplanering som har tre huvudområden; Utvecklingsstrategier,

Mark och vattenanvändning samt Hänsynstaganden, har planförslaget för FÖP Smålandstenar

utarbetats. Nedan redovisas en del av de områden som ingår i God bebyggd miljö i FÖP

Smålandstenar.

I förslaget visas tydligt strävan mot en hållbar samhällsplanering där vi föreslår förtätning av

Smålandsstenar och Skeppshult för att på så vis nyttja redan hårdgjorda ytor och den infrastruktur

som finns. Då exploateringsgraden blir hög är det extra angeläget att värna en god utemiljö med

friytor för lek och möten. Vid hög exploateringsgrad och begränsade ytor behöver lösningar med

fördröjning av dagvatten påvisas i tidigt skede. Beroende på var exploatering i centrumnära lägen

sker ställer det extra höga krav på utformning och gestaltning samt att bulleråtgärder görs.

Strategier som föreslås vad gäller hållbar samhällsplanering är följande:

- Förtäta med nya bostadshus och handel i centrala delar

- Stimulera mångfald i bebyggelsens utformning och upplåtelse
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- Nybyggnation ska ta hänsyn till behovet av klimatanpassning

- Ta tillvara möjligheten med tredimensionell fastighetsbildning

- Värna friytor och mötesplatser för goda utemiljöer

- Tar fram hållbara strategier och lösningar för dagvatten

- På sikt omlokalisera industriverksamheter som ligger omgärdade av bostäder.

- På sikt upprätta ett terminalområde i Södra industriområdet med nya anslutningar från dagens

Skruvgatan/Spikgatan för en mer hållbar logistik till och från industrier. Föreslaget område ska

planläggas.

- Gröna strukturer ska upprättas och dagvatten fördröjas och hanteras i enlighet med kommunens

VA-policy.

- Fornlämningar behöver tas hänsyn till och utredas under planläggning.

Kollektivtrafik, gång och cykel

Det finns behov av ett transportsystem som hanterar klimatutmaningen och samtidigt bidrar till en

samhällsutveckling med hållbar tillväxt. För att göra kollektivtrafiken attraktiv och ekonomiskt hållbar

är det viktigt att den ges god framkomlighet och med en turtäthet som gör den attraktiv att använda.

Ett resecentrum i Smålandsstenar utvecklas för kommunens södra del som utgör en resenod för

många olika typer av resande. Här erbjuds möjligheter att ta tåg eller buss till olika platser i regionen

och kommunen. Här möts också samåkningspooler men också möjlighet till parkering med

laddstolpar för både elbilar och elcyklar.

I Skeppshult, erbjuds samåkningsmöjligheter med laddstolpar för både busshållplats, elbilar och

elcyklar.

I första hand bör en cykelväg utmed riksväg 26 mellan Smålandsstenars tätort och Kappeledsvägen

prioriteras för att möjliggöra cykling mellan Smålandsstenar och Gislaved.

Cykelvägnätet föreslås kompletteras ytterligare.

10.2 Utmaningar inför framtiden
Samhällets anpassning till klimatförändringar är angelägen att driva på. Det gångna årets

grundvattensituation är ett exempel på situationer som kommer att bli allt vanligare. Extrema

väderhändelser och deras följdeffekter riskerar att i allt högre grad påverka bebyggelse, infrastruktur,

tekniska försörjningssystem och areella näringar. Kommunen har det lokala ansvaret för att anpassa

samhället till klimatförändringarna och detta arbete behöver prioriteras framöver då kommunen har

hamnat efter övriga länet.

Den största utmaningen för kommunens VA-verksamhet är att kunna förnya ledningsnätet i en

snabbare takt. Nuvarande 400 års förnyelsetakt är för långsamt. Att byta ut ca 2 kilometer ledningar

per år räcker inte, vi måste minst fördubbla förnyelsetakten. Dagvattenhanteringen i kommunen

kommer att vara en viktig fråga för framtiden. Framtidens vattenförsörjning ska vara god.

Införandet av flerfackssystem för hushållsavfall kommer innebära en stor utmaning och förändring för

våra kommuninvånare. Ett intensivt kommunikationsarbete måste till för att det ska bli riktigt bra

effekt och att många invånare kommer att välja flerfacksalternativet. Det är också viktigt att SÅM och

kommunerna hittar sina roller i den framtida samverkan.
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11. Miljömålen för skog, våtmarker, jordbruk och biologisk mångfald
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska

mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla

våtmarker bevaras för framtiden."

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida

generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter

ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha

tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och

välfärd."

– riksdagens definitioner av miljökvalitetsmålen.

11.1 Vad har hänt under år 2017?
När det gäller miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt

djur och växtliv så är kommunens påverkan genom den fysiska planeringen dels genom riktlinjer i den

kommunomfattande översiktsplanen och genom konkret hänsynstagande i detaljplaneringen samt i

det kommunala skogsbruket. Genom den nya antagna översiktsplanens inriktning om ekologiskt

ansvarstagande får natur och naturresurser en stark ställning i planeringsprocessen.

Kommunens skogar är både FSC- och PEFC-certifierade, vilket innebär att en hög hänsyn måste tas

till den biologiska mångfalden och miljön i skogen. I praktiken tar denna hänsyn sig uttryck i att hela

skogsbestånd målklassas som NO (naturvård, orört) eller NS (naturvård med skötsel) i kommunens

gröna skogsbruksplan. I dessa bestånd är huvudmålet med den skogliga produktionen är att gynna

naturvården. Även i produktionsskogen har biodiversitet hög prioritet. Det konkretiseras genom att

områden lämnas orörda i form av hänsynsytor i känsliga eller värdefulla miljöer och skyddszoner mot

känsliga områden. På nästa nivå lämnas naturvärdesträd och evighetsträd. Den döda veden lämnas

och ny död ved skapas i form av högstubbar, ringbarkade träd och/eller kvarlämnade hela- eller delar

av träd. Vattenmiljöerna i skogen skyddas och gynnas genom att broar byggs över bäckar som måste

korsas. Skyddszoner lämnas mot vattendrag och våtmarker. I dessa områden (skyddszoner) gynnas

lövträd och buskar. Även i de skogsområden som kopplar till odlingslandskapet tas speciell hänsyn,

skyddszoner (bryn) med en blandning av lövträd och buskar i olika åldrar och dimensioner

eftersträvas. Allt detta är en naturlig och inarbetad del i skogsskötsel som Gislaveds Kommun bedrev

2017 i områdena Hestra, Smålandsstenar och Skeppshult. Instruktionerna till våra entreprenörer är

att vi ska uppfylla de högt ställda miljökraven som certifieringen ställer på oss med god marginal.

Genom att välja att köpa ekologiska råvaror bidrar kommunen till biologisk mångfald både inom och

utanför landets gränser. Kommunen har antagit ett mål om 45% ekologiskt odlat mat i offentliga kök

till 2018. 2017 var andelen ekologiskt 37%. Genom att dela upp anbuden i mindre delar i den senaste

livsmedelsupphandlingen har kommunen nu avtal med en lokal entreprenör som producerar

ekologiskt nötkött. Detta bidrar till att uppnå målen för jordbruk och biologisk mångfald.

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Gislaveds kommun utgörs 2016 av 1 445 hektar. En rejäl

ökning gjordes under året, främst tack vare att Kalset gård utanför Skeppshult ställt om till ekologisk

produktion. Kommunen har snart kommit upp i riksgenomsnittet som ligger på 17%.
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Diagram 9. Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Gislaveds kommun.

Nedfall av kväve (kväveoxider och ammoniak) leder till försurning och övergödning av mark och

vatten vilket kan påverka känsliga djur- och växtarter som trivs på näringsfattiga marker som

slåtterängar eller torvmossar. De kritiska belastningsgränserna för kvävepåverkan i skogsmark

genom nedfall överstigs fortfarande i Gislaveds kommun.

Under året har ett nytt reservat bildats i Nennesmo. Naturreservatet Nennesmo är beläget 2

kilometer sydväst om Nennesmo by. Naturreservatet är 84,4 hektar stort. Nennesmo är en gammal

barrblandskog med riktigt grova tallar. Skogen är naturskogsartad med mycket död ved. Större delen

av naturreservatet har tidigare ägts av Växjö stift och varit avsatt som stiftsreservat. Det finns sedan

tidigare en markerad strövstig i området samt en rastplats med eldstad.
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Bild 4 Nya reservatet Nennesmo
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11.2 Utmaningar för framtiden
När det gäller de skogliga värdena så är den stora utmaningen att balansera alla anspråk som idag

görs på skogen, för att producera trä- och massaråvara, för biobränsleproduktion, för rekreation,

friluftsliv och besöksnäring, för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. När det

gäller naturvärden så är det fortfarande angeläget att höja naturhänsynen i hanteringen av skogen.

Kommunens skogsbruk bör bidra till att uppnå miljömålen genom att sträva mot ett hyggesfritt

skogsbruk med ökat lövinslag. Ströv- och rekreationsmöjligheter genom svamp och bärplockning

samt ökad biologisk mångfald bör prioriteras framför ekonomisk avkastning. För att göra detta krävs

att arbetet med den nya skogsbruksplanen har fokus på skogens sociala och ekologiska värden.

För de värden som är knutna till jordbrukslandskapet är utebliven hävd det största hotet, det vill säga

finns det inga jordbrukare på landsbygden så riskerar naturvärdena att gå förlorade.

En viktig angelägenhet är också att tillgängliggöra och öka förståelen för naturen och dess värden.

Detta gäller både för den breda allmänheten och grupper som av olika anledningar har svårare att

närma sig eller att ta sig ut i naturen.

12. En sammanfattning av de framtida utmaningarna
De nationella miljömålen beskriver i stor utsträckning vad som behöver åstadkommas för att nå den

ekologiska dimensionen i hållbar utveckling. För att närma oss miljömålsuppfyllelse finns det en rad

utmaningar som beskrivits under respektive miljömål. Bland all dessa utmaningar finns några

områden som kommunen ska uppmärksamma och särskilt prioritera.

När det gäller att minska klimatpåverkan så utgör fortfarande transporterna den största

påverkanskällan. Övergången till en fossilfri fordonsflotta både i den kommunala organisationen och

långsiktigt i hela kommunen utgör den största utmaningen. Den kommunala organisationen är på god

väg, nu är det resten av kommunen som behöver komma på banan. Möjlighet att tanka alternativa

drivmedel som biogas och vätgas måste finnas och laddinfrastrukturen behöver byggas ut i hela

kommunen, både offentliga och privata (vid hyreshus ex vis) laddplatser. Vi behöver också bli mycket

mer restriktiva med att flyga i tjänsten och uteslutande transportera oss med tåg eller fossilfria bilar

inom Sveriges gränser.

Samhällets anpassning till klimatförändringar är angelägen att driva på. Det gångna årets

grundvattensituation är ett exempel på situationer som kommer att bli allt vanligare. Extrema

väderhändelser och deras följdeffekter riskerar att i allt högre grad påverka bebyggelse, infrastruktur,

tekniska försörjningssystem och areella näringar. Kommunen har det lokala ansvaret för att anpassa

samhället till klimatförändringarna och detta arbete behöver prioriteras framöver då kommunen har

hamnat efter övriga länet.

Arbetet med att minska miljögifters spridning och påverkan i samhället måste fortsatt drivas vidare

och utvecklas. Nu behöver förvaltningarna ta fram egna kemikalieplaner för att säkerställa att inga

farliga kemikalier kommer in i vår organisation. En utveckling och förtydligande av vilka

grundläggande krav vid upphandling av produkter till hela den kommunala organisationen behöver

också göras. Vad gäller efterbehandling är det med Gislaveds över 550 misstänkt förorenade

områden väldigt viktigt att driva ett fortsatt arbete med inventering och sanering av dessa områden

då de utgör ett stort miljöproblem och ett allvarligt utvecklingshinder.

En av de största påverkanskällorna på vår miljö och klimat kommer från maten vi äter. För att
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minska negativ miljöpåverkan orsakad av vår konsumtion av matvaror behöver vi arbeta vidare med

att utveckla maten vi serverar i våra offentliga kök. Mängden kött och mejeriprodukter behöver

minska till förmån för växtbaserad mat. Lokal matproduktion behöver främjas och uppmuntras av

kommunen genom fortsatt arbete med upphandling.

Vattenvårdsarbetet står inför stora förändringar, förändrade och utökade krav, eventuellt ändrad

lagstiftning, oklar statlig finansieringssituation samt mycket stora behov av åtgärder om god

vattenstatus ska kunna uppnås. I det sammanhanget så behöver också kommunen se över sitt

engagemang, ambitioner och resurser i vattenvårdsarbetet.

Svenskarnas konsumtion fortsätter att öka vilket gör Sverige till ett av de länder med högst

klimatavtryck i världen, om man räknar in de utsläpp som vår konsumtion orsakar i andra länder. Att

få samhället att ställa om till hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi är en av vår tids ödesfrågor

för att nå klimatmålen samt få en hållbar utveckling av vårt samhälle.

Kommunens inflytande över de miljömål som berör skogen, odlingslandskapet, våtmarkerna och den

biologiska mångfalden utgörs till stor del av ansvaret för den fysiska planeringen och hur man där i

reglerar mark- och vattenanvändning. Då många miljövärden, särskilt i odlingslandskapet, är nära

knutna till ett aktivt brukande av markerna så är också de grundläggande försutsättningarna för att

bo och verka på landsbygden direkt avgörande för en rad naturvärden. Därför är kommunens

engagemang i frågor som utbyggnad av bredband, byggande på landsbygden, kommunikationer och

vägar också en viktig fråga för de landskapsrelaterade miljömålen.
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Tabell 3. Sammanställning över nyckeltal och indikatorer.
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2017 års verksamhet är avslutad.

Vi alla tillsammans, förtroendevalda, anställda och medborgare, har tagit 
kommunen ett steg vidare in i framtiden. Nu börjar den nya styrmodellen 
ge avtryck på arbetet. Det är med positiv syn jag ser att våra nämnder 
och förvaltningar tar ett stort ansvar för sina respektive verksamheter. 

År 2017 har gått i Agenda 2030:s tecken. Vi har tillsammans lyft frågor 
om mänskliga rättigheter och vårt ansvar i klimatfrågorna, vilka är om-
råden som kommer bli allt viktigare i en snar framtid. Vår medverkan på 
Mänskliga Rättighetsdagarna har satt vår kommun tydligt på kartan 
som en kommun med engagemang och framtidstro. Det visar sig i att vi 
blir efterfrågade som samarbetspartners i olika projekt. Vi kan trots det-
ta inte slå oss till ro och tro att vi är färdiga. En kommuns framgång 
bygger ju på viljan att utvecklas i tiden. Så, att hålla fanan högt och 
gemensamt ta oss an viktiga utvecklingsfrågor, gör att vi kommer ge 
varandra förutsättningar att lyckas med framtida frågor. 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ett viktigt strategiskt förändringsarbete som jag vill nämna är den nya 
skolorganisationen. Detta har gett oss kunskap och förståelse för hur 
viktigt det är att skapa bra förutsättningar för våra barn att växa upp i. 
Det finns många goda erfarenheter att hämta i detta förändringsarbete 
och hur vi tillsammans skapar möjligheter till en levande demokrati.

Nu går vi in i ett nytt år med kunskaper vi inte hade tidigare. Låt oss ta vara 
på det, och använda oss av att vi är så bra på att samarbeta och sam-
verka tillsammans över alla gränser, både inom och utanför kommunen. 

Det är med värme i hjärtat jag vill skicka ett stort tack till alla er som gjort 
vår kommun till den bästa kommunen att leva i, förtroendevalda, anställda 
och invånare. Tack!

Marie Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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GISLAVEDS KOMMUNKONCERNS ORGANISATION 2017

Kommunstyrelse

Ordförande
Marie Johansson (S)

1:e vice ordförande
Niclas Palmgren (M)

2:e vice ordförande
Carina Johansson (C)

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöförvaltning

Kommunstyrelseförvaltning

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning

Fritidsnämnd Fritidsförvaltning

Kulturnämnd Kulturförvaltning

Socialnämnd Socialförvaltning

Teknisk nämnd Teknisk förvaltning

RäddningstjänstRäddningsnämnd  
Gislaved – Gnosjö

Valberedning 

Revisorer

POLITISK ORGANISATION FÖRVALTNINGAR

Kommunfullmäktige

Mandatfördelning
2015 – 2018

S 18 mandat
M 11 mandat
C 6 mandat
SD 6 mandat
MP 2 mandat
L 2 mandat
KD 2 mandat
V 1 mandat
KP 1 mandat

Ordförande
Niclas Palmgren (M)

1:e vice ordförande
Ylva Samuelsson (S)

2:e vice ordförande
Inga-Maj Eleholt (C)

Fastighet- och servicenämnd Fastighet- och serviceförvaltning

Bolag
Gislaveds Kommunhus AB
Gislavedshus AB 
Gislaved Näringsliv AB 
Gisletorp Lokaler AB 
Gislaved Energi Koncern AB
– Gislaved Energi Elnät AB
– Gislaved Energi AB

Stiftelser
Stiftelsen Torghuset 
Stiftelsen Gisleparken
Stiftelsen Isabergstoppen 
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KOMMUNENS SAMLADE BOLAG OCH STIFTELSER

Kommunkoncernen
Gislaveds kommunkoncern består av bolag och stiftelser (förutom av 
kommunen). För att ingå i den sammanställda redovisningen krävs det att 
kommunen bestämmer över eller har ett väsentligt inflytande över dessa. 
För bolagen definieras detta som lägst 20% av aktiernas röstvärde. De 
bolag som utifrån dessa kriterier ingår i den sammanställda redovis-
ningen är Gislaveds Kommunhus AB och Stiftelsen Isabergstoppen. 
Gislaveds Kommunhus AB är moderbolag till AB Gislavedshus, Gislaved 
Energi Koncern AB, Gisletorp Lokaler AB och Gislaved Näringsliv AB. 
Gislaved Energi Koncern AB har två dotterbolag, Gislaved Energi AB 
och Gislaved Energi Elnät AB.

Bolag

AB Gislavedshus
100%

Gislaveds Kommunhus AB
100%

Gislaved Energi Elnät AB
100%

Gislaved Energi AB
100%

Gislaved Energi Koncern AB
100%

Stiftelsen Isabergstoppen
90,74%

Stiftelsen Gisleparken
64%

Stiftelsen Torghuset
75%

Gisletorp Lokaler AB
100%

Gislaved Näringsliv AB
100%

Stiftelser
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ÅR 2017 I KORTHET
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Befolkning och sysselsättning
2017 (31 dec) var faktisk folkmängd i Gislaveds kommun 29 629 invånare. 
Nedan visas befolkningsutvecklingen i Gislaveds kommun under åren 
1974 – 2017. 

Nedan visas prognos för befolkningsutvecklingen 2017 – 2030. Progno-
sen pekade mot 29 668 invånare 31 dec 2017. Prognosen visar att antal 
invånare i Gislaveds kommun förväntas vara 29 734 invånare år 2025 
och 29 729 invånare år 2030.

Prognosen använder siffran för faktiskt folkmängd 31 dec 2016 och 
bygger på antaganden av befolkningens förändringskomponenter  
(födda – döda, inflyttade – utflyttade). Osäkerheten i prognosen blir större 
ju längre framåt i tiden prognosen visar, eftersom avvikelser som upp-
står förstärks på sikt. (Källa: Region Jönköpings län)

Befolkningsförändring 
Den 31 dec 2017 hade Gislaveds kommun 29 629 invånare. Det är en 
ökning med 151 invånare sedan 2016. 

2015 2016 2017

Folkmängd 29 272 29 478 29 629

Folkökning 535 206 151*

*Justeringar 14. (Källa: SCB)

Gislaveds kommun har haft ett födelseöverskott och flyttningsnettot har 
varit positivt. För 2017 är födelseöverskottet 40 och flyttningsnettot 97. 

2015 2016 2017

Födda 334 323 314

Döda 294 269 274

Födelseöverskott 40 54 40

2015 2016 2017

Inflyttade 1 756 1 638 1 509

Utflyttade 1 263 1 494 1 412

Flyttningsnetto 493 144 97

Justeringar för total folkökning är 14. (Källa: SCB)

Nedan visas antal in- och utflyttningar i olika åldersklasser år 2017. Antal 
utflyttningar var 370 och antal inflyttningar 294 i åldrarna 20 – 24.

Sysselsättning
År 2016 var dagbefolkningen (personer som arbetar i kommunen och 
bor i eller utanför kommunen) 14 815 i antal jämfört med 14 389 år 2015. 
Nattbefolkningen var (förvärvsarbetande personer som bor i kommunen 
oavsett i vilken kommun de arbetar) 14 587 i antal. Diagrammet nedan 
visar de fem största näringsgrenarna i antal dagbefolkning för Gislaveds 
kommun 2012 – 2016. 

Statistiken för antal förvärvsarbetare och förvärvsintensitet har ett års 
eftersläpning och senast tillgänglig statistik för sysselsättning efter 
närings grenar är för 2016.  (Källa: SCB)
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ÅR 2017 I KORTHET VART GICK SKATTEPENGARNA?

Så här fick kommunen sina pengar

% 2016 2017

Kommunalskatt 78,25 78,35

Avgifter, hyror, försäljning 11,0 10,49

Statsbidrag 10,6 11,01

Räntor/avkastning 0,2 0,14

Så här användes pengarna

% 2016 2017

Personal 66,5 67,51

Köp av varor och tjänster 16,0 17,26

Fastighetskostnader 5,0 4,76

Olika bidrag/avgifter 3,1 3,45

Avskrivning av anläggningar 4,4 3,50

Övriga kostnader 5,0 3,52

utpendling inpendling

2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 700
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3 000
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Antal pendlare

Arbetslöshet
I december 2017 var 4,0% av den totala registerbaserade arbetskraften 
(16 – 64 år) öppet arbetslösa. Siffran var något lägre än för riket (4,1%) 
och högre jämfört med Jönköpings län (3,2%). I dec 2017 var 7,6% 
(1 102 invånare) av den registerbaserade arbetskraften (16 – 64 år) öppet 
arbetslösa eller sökande i program, jämfört med 8,4% i december 2016. 
203 ungdomar (18 – 24 år) var öppet arbetslösa eller sökande i program, 
jämfört med 263 föregående år. Den här minskningen är 22,8% för kom-
munen, jämfört med 12% för riket. (Källa: Arbetsförmedlingen)

Pendling
År 2016 pendlade 3 328 personer in över kommungränsen och 3 100 per-
soner var pendlade ut. Nettopendlingen (inpendlare minus utpendlare) 
var 228. Diagrammet nedan visar antalet in- och utpendlingar under 
2011 – 2016. 

Statistiken för antal pendlare i Gislaveds kommun har ett års eftersläpning 
och senast tillgänglig statistik från SCB är för 2016. (Källa: SCB)
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Hur användes pengarna 2017? (kr)
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22,13%
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VAD TYCKER INVÅNARNA OM KOMMUNEN?

Kommunen genomför kontinuerligt brukar- och medborgarundersök-
ningar för att få reda på vad invånarna tycker om kommunen och dess 
verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden deltar 
årligen i nationella brukarundersökningar. Resultat ger verksamheterna 
möjlighet att jämföra resultat över tid och med andra. SCB:s medborgar-
undersökning är genomförd 2017. Medborgarundersökningen är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt som 
ett av flera verktyg för att få en bra bild av hur kommunens invånare ser 
på sin kommun. Det är en temperaturmätare för att identifiera områden 
som kommunen behöver analysera vidare. Svarsfrekvensen år 2017 var 
låg och är enbart 40% vilket också var snittet för alla deltagande kom-
muner. Resultatet av NRI (nöjd-region-index) och NMI (nöjd-medborgar- 
index och NII (nöjd-inflytande-index) låg under snittet för deltagande 131 
kommuner. 
 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som drivs 
av SKL (Sveriges kommuner och landsting). KKiK redovisar och jämför 
resultat inom ett antal områden i ca 40 mått som är av stort intresse för 
invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv 
beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra 
kommuner. KKiK genomförs årligen i Gislaveds kommun. Måtten används 
som indikatorer vid analysen av verksamheten och som en del av det 
underlag som används för prioriteringar vid val av mål i budgetarbetet. 
En servicemätning görs årligen och är en del av KKiK. Undersökningen 
genomförs av ett fristående företag. År 2017 är resultat mycket bra för 
Gislaveds kommun. Undersökningen visar på att 81% av de som ringer 
till kommunen kommer i kontakt med en handläggare inom 2 minuter. 
När det gäller mejl till kommunen är det hela 89% som får svar inom ett 
dygn. Resultatet för KKiK och medborgarundersökningen finns på  
Gislaveds kommuns webbplats. 

Medborgardialog 
Gislaveds kommun har för sitt arbete med medborgardialog tagit fram 
en handbok. Alla nämnder och förvaltningar ska, med utgångspunkt 
från handboken, kontinuerligt genomföra medborgardialogaktiviteter 
och utveckla dialogen med kommuninvånarna. 

Under 2017 har kommunen genomfört följande medborgardialoger:
•  Samrådsmöten har ägt rum när kommunen har tagit fram nya detalj-

planer. 
• Dialoger kring enskilda avlopp har genomförts.
•  Det har skett flera dialoger kopplade till utredningen av en ny bad- 

och sportanläggning i Gislaveds kommun. Dialogerna har förts med 
flera olika målgrupper och med nyckelpersoner för de olika verksam-
heterna och kallats sportdialogen. Metoden för sportdialogen var 
idéverkstäder och en webbenkät.

•  Under hösten har ett open space arrangerats för årskurs 2 och 3 på 
gymnasieskolan. Mötets huvudtema var: Vad vill du ändra på i Gisla-
veds kommun? 52 förslag kom in och diskuterades tillsammans med 
politiker och tjänstemän som arbetar med samhällsfrågor. 

•  Dialoger kring belysning har genomförts för att på vissa platser få 
med sig vikten av att belysningen är kvar på rätt platser utmed deras 
områden. 

•  Dialog inför politiska beslut som berör pensionärer och funktions-
nedsatta har genomförts inför arbetet med planer som funktionshinder 
och äldreomsorg.

Klagomål- och synpunktshantering
Under året har det kommit in 807 antal synpunkter, klagomål, förslag 
eller beröm. Dessa kan antingen komma in via kommunens e-tjänst, via 
e-post, via chatt, via telefon eller i det personliga mötet. Den som tar 
emot ansvarar för att registrera ärendet. 
 Tekniska förvaltningen är den förvaltning som har fått flest ärenden 
registrerade under året. Över hälften av alla ärenden rör detta område 
och många är kopplade till renhållning och vinterväglag. Förändringar i 
skolorganisationen är ett område som även under 2017 lett till många 
synpunkter inom detta verksamhetsområde. 
 Det är flera av de inkomna ärendena som har lett till direkta åtgärder, 
t.ex. mathanteringen på en förskola, bättre information på kommunens 
webbplats samt mindre förändringar i verksamheterna. De flesta frågorna 
är däremot av övergripande karaktär och dessa är alla bemötta av kom-
munens handläggare genom att invånaren har fått svar och en förklaring. 
Inom tekniska förvaltningen är det förbättringar i form av att man kunnat se 
vart klagomålen centrerats som har varit positiva. Detta har lett till direkta 
påtryckningar och ett förbättringsarbete med ansvarig entreprenör. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sammantagen bedömning

God ekonomisk hushållning 2017
Kommunerna ska enligt kommunallagen ha god ekonomisk hushållning 
i verksamheten och ska ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Kommunen definierar därför i det strate-
giska styrdokumentet finansiella mål, konkretiserade mål och personal-
politiska mål för god ekonomisk hushållning. En utvärderdering av målen 
för god ekonomisk hushållning görs både i delårsrapporten och i årsredo-
visningen. De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställ-
ning och utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar 
bl.a. om att värdesäkra det egna kapitalet och att bygga upp reserver för 
kommande investeringar, liksom att dagens skattebetalare på ett håll-
bart sätt ska konsumera med hänsyn taget till kommande generationer.
 God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går 
ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innebär krav på att resurserna 
används rätt och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De konkretiserade 
målen tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar 
för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer 
en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär att:
•  verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de prioriterade  

områdena och de konkretiserade målen
• de finansiella målen uppnås
• en attraktiv arbetsgivare uppnås genom 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 2017 angivit ett antal konkre-
tiserade mål som ska styra mot de prioriterade områdena och visionen. 

Vision 2040 i Gislaveds kommun: 
–  Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med  

och har en god relation till.

Visionen ska beskriva det som kommunfullmäktige vill uppnå på längre 
sikt. Visionen ska vara ett redskap för styrning av den kommunala verk-
samheten. Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för hur 
kommunen ska utvecklas. Visionen ska vara styrande för budgetarbetet.

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

Prioriterade områden:
• Barns lärande
• Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun
• Företagsklimat och näringslivssamverkan

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

Finansiella mål:
•  Resultatnivån under en femårsperiod ska uppgå till i genomsnitt 

minst 30 mnkr per år
•  Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten, renhållning) verksamhet 

ska under en femårsperiod, som genomsnitt, finansieras till 100% 
med egna medel

Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för att öka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till god eko-
nomisk hushållning. 

De personalekonomiska målen är:
•  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare
• Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär en samman-
vägd bedömning av de finansiella målen, konkretiserade målen och de 
personalpolitiska målen. De konkretiserade fullmäktigemålen är omfångs-
rika och kräver ett långsiktigt arbete, vilket innebär att målen inte uppnås 
på ett år. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Under 
2017 har ett arbete påbörjats med operativa styrgrupper kopplade till de 
prioriterade målområdena. Grupperna kraftsamlar kring målområdet och 
arbetar horisontellt med frågorna. Representanter från både bolag och 
kommundirektörens ledningsgrupp finns i de operativa styrgrupperna. 
De operativa styrgrupperna fördjupar arbetet inom kommunfullmäktiges 
målområden och tar initiativ till kommunövergripande insatser. Detta 
kommer att innebära, och har inneburit, att en förflyttning har gjorts mot 
att tidigare enbart arbetat i linje.
 De personalpolitiska målen har en godkänd måluppfyllelse. Av kom-
munens anställda har 91% av sin grundtjänst som heltid. Detta är en stor 
ökning mot tidigare år. Det kommer att vara en utmaning att hantera 
bemanning av personal i förhållande till behov och anställningar.
 Det genomsnittliga resultatet för Gislaveds kommun uppgår till ca 28 
mnkr. Trots att de konkretiserade målen och de personalpolitiska målen 
bedöms vara uppfyllda är den sammantagna bedömningen att god 
ekonomisk hushållning ej uppfylls.
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Bedömning av finansiella mål

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Resultatnivån under en femårsperiod ska uppgå till i genomsnitt minst 
30 mnkr per år. Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten, renhållning) 
verksamhet ska under en femårsperiod, som genomsnitt, finansieras till 
100% med egna medel. 
 Resultatet för Gislaveds kommun uppgick 2017 till 35,7 mnkr. Trots att 
resultatet för 2017 överstiger 30 mnkr uppnås inte det finansiella målet på 
30 mnkr. Det finansiella målet baseras på en femårsperiod som i de nyss 
antagna ekonomiska styrprinciperna hänvisar resultatet två år bakåt, 
innevarande år samt två år framåt. Gislaveds kommun har haft höga 
resultat de senaste åren, men det genomsnittliga resultatet uppnås inte. 
Detta på grund av den planering som är gjord för de kommande åren, 
2018 och 2019. Det planerade resultatet de kommande åren ligger under 
nivån för att klara målet. Det genomsnittliga resultatet hamnar på ca 28 
mnkr.
 De överskott som har varit de senaste åren skapar ett visst utrymme till 
att kunna sänka resultatnivån tillfälligt, för att skapa utrymme för att satsa 
och förstärka. Det som blir en viktig del är att planeringen framåt hämtar 
hem den eventuellt lägre resultatnivån, för att kommunen inte ska behöva 
hamna i ett besparingsläge eller andra nödvändiga åtgärder. Resultat-
överföring har införts, vilket får konsekvenserna att kostnader som detta 
ger utrymme att kunna ta, faller ut på det år där kostnaderna hör hemma. 
Detta innebär att det ställs stora krav på att planeringsarbetet tar hän-
syn till detta. Detta skapar en mer långsiktigt stabil grund. Gislaveds 
kommun behöver i sin kommande planering höja resultatnivån i förhål-
lande till den fastställda planering som är gjord.
 Den totala skattefinansierade investeringsvolymen har ökat för Gisla-
veds kommun med ca 53 mnkr mot föregående år. Utfallet för de skatte-
finansierade investeringarna blev 129,4 mnkr. Den budgeterade nivån var 
ca 177 mnkr, vilket är nästan 80 mnkr mer än vad som det finansiella 
målet tillåter. Det pågår ett arbete med att komma ner i en nivå på ca 
100 mnkr för att hamna på en rimlig nivå för Gislaveds kommun. Det är av 
största vikt att investeringsnivån hamnar på ett genomsnittligt resultat 
som håller sig till den ekonomiskt tillåtna nivån. Skattefinansieringsgraden 
mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de 
skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. 100% 
innebär att kommunen har skattefinansierat samtliga investeringar som 
är genomförda under året och att kommunens långsiktiga handlingsut-
rymme därmed förstärks. Gislaveds kommun finansierar sina investe-
ringar med 84,5% med egna medel under året. Trots detta innebär det 
att finansiella målet är uppnåtts. Anledning till detta är målet med 100% 
skattefinansieringsgrad är snittet på fem år.

Bedömning av de konkretiserade målen

För att skapa förutsättning för att Gislaveds kommun ska uppnå god 
ekonomisk hushållning har alla nämnder arbetat med konkretiserande 
mål under 2017 utifrån fullmäktiges konkretiserande mål. 
 Som en del av införande av ny styrmodell har ett nytt arbetssätt för 
kommunfullmäktiges målområden skapats under 2017. För att öka 
måluppfyllelsen finns det operativa styrgrupper för varje prioriterat mål-
område. Syftet med operativa styrgrupper är att fördjupa ledningens 
arbete inom kommunfullmäktiges målområde samt ta initiativ till kommun-
övergripande insatser. 

Prioriterat målområde – barns lärande

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

Konkretiserande mål 2017:
• Alla barn når behörighet till gymnasieskolan.
•  Prioritera förebyggande och främjande verksamhet för barn  

och ungdomar.

Måluppfyllelse
Samtliga nämnder har arbetat på olika sätt med nämndmål för att upp-
fylla kommunfullmäktiges konkretiserande mål. Nämndernas målupp-
fyllelse beskrivs i respektive nämndredovisning. Övergripande insatser 
för att säkerställa behörighet och kvalitet i undervisningen i skolor görs 
på flera olika sätt på Barn- och utbildningsnämnden. Den genomförda 
och förändrade skolorganisationen syftar till att öka likvärdighet och ge 
högre måluppfyllelse samt till att möjliggöra ett effektivare sätt att an-
vända personalens kompetens. En ny arbetsgrupp har bildats för att 
arbeta med ökad elevnärvaro. 

• Operativ styrgrupp – Barns lärande
Under 2017 har en operativ styrgrupp startats för målområdet barns 
lärande. Styrgruppen har arbetat för att implementera arbetsmetoden 
SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) i Gislaveds kommun. 
Syfte med SSPF är att skapa ett uthålligt samverkansarbete och en 
samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att 
fara illa, ska få hjälp i ett tidigt skede. En nulägesanalys av pågående 
samarbete har genomförts 2017. Det har skapats en struktur för SSPF i 
Gislaveds kommun och det pågår implementering av SSPF i verksam-
heten. En ungdomsundersökning, LUPP, med inriktning för att få kunskap 
om ungas situation, erfarenheter och synpunkter har genomförts 2017. 
Undersökningen har skickats till ca 1 100 unga personer. Under våren 
2018 kommer synpunkterna ifrån enkäten att analyseras i syfte att ta 
fram förslag på fortsatt förbättringsarbete för den operativa styrgruppen.

Sammantagen bedömning
De konkretiserade fullmäktigemålen är omfångsrika och kräver ett lång-
siktigt arbete, vilket innebär att målen inte uppnås på ett år. Sammantaget 
är måluppfyllelsen, för fullmäktiges konkretiserande mål och för mål-
område barns lärande, delvis uppfylld.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Prioriterat målområde – attraktivitet och 
utveckling för Gislaveds kommun 

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

Konkretiserande mål 2017:
•  Utveckla hemvården och det förebyggande arbetet för att skapa  

en bättre fungerande vardag.
•  Öppna för utökat samarbete med andra kommuner och  

organisationer.
• Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv befolkningsutveckling.
• Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och på landsbygd.
• Öka medborgarnas digitala delaktighet.
• Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018.
•  Ökad samverkan och samarbete kring integration i och med civil-

samhället samt öka kunskapen kring integration och mångfald.

Måluppfyllelse
Samtliga nämnder har arbetat på olika sätt med nämndmål för att upp-
fylla kommunfullmäktiges konkretiserande mål. Nämndernas målupp-
fyllelse beskrivs i respektive nämndredovisning.

•  Operativ styrgrupp – Attraktivitet och utveckling för  
Gislaveds kommun 

Under 2017 har en operativ styrgrupp startats, som arbetar mot målom-
rådet attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun. Arbetet fortgår 
även under 2018 men då inte som en operativ styrgrupp utan i linjeverk-
samheten på avdelningen för hållbar utveckling. Den operativa styr-
gruppen har under året arbetat med att genomföra en revidering och 
fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult och 
Stadsmiljöprogram för Gislaved.

• Operativ styrgrupp – Bostadsförsörjning
Det har under året startats en operativ styrgrupp som arbetar mot mål-
området bostadsförsörjning. Denna styrgrupp kommer att fortsätta arbeta 
även 2018. Styrgruppen har i uppdrag att arbeta för att underlätta bostads-
försörjning inom kommunkoncernen. Under 2017 har en behovs- och nu-
lägesanalys gällande bostadssituationen tagits fram. Detta arbete tar 
utgångspunkt i medborgarnas önskemål och tankar om framtidens  
boende, dvs. vara kopplat till ett systematiskt arbete med medborgar-
dialoger. Arbetet är inte färdigställt utan fortsätter under 2018. Under året 
har styrgruppen fått ett tilläggsuppdrag som inneburit ansökan av statliga 
medel för ökat bostadsbyggande. Ansökan har genererat i ett statsbidrag.
 Även Gislaved Näringsliv AB, GNAB, har under 2017 samarbetat med 
intressenter och bostadsbolag angående byggande av nya lägenheter. 
Tekniska förvaltningen, fastighet- och serviceförvaltningen och AB 
Gislaveds hus arbetar tillsammans med att skapa förutsättningar för ett 
modulprojekt och på detta sätt upprätta bostäder i snabb takt.

• Fast beredningsgrupp – Digitalisering
En fast beredningsgruppen för digitalisering har startats av kommunled-
ningen. Gruppen har under 2017 arbetat med på att ta fram en behovs-
fångstmodell för att fånga upp förvaltningarnas idéer på ett tidigt stadium. 

• Ekologiska livsmedel
Nytt anbud på livsmedelsinköp har inkommit och utvärdering pågår. I 
upphandlingen har krav på ekologiska produkter eller alternativ ställts. 
Detta kommer att möjliggör för verksamheterna att beställa ekologiska 
livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel har ökat från 34% år 2016 till 
37,3% 2017.

• Förebyggande arbetet för äldre
Socialnämnden arbetar på flera sätt för att arbeta mer förebyggande i 
hemvården. Andra nämnder arbetar också med att skapa aktiviteter för 
målet såsom exempelvis med kulturutbud och brandsäkerhet.

• Integration
Det finns ett integrations- och folkhälsobidrag som föreningar, organisa-
tioner och interna verksamheter kan ansöka om. Grannsamverkan på 
Trasten är initierat och påbörjat för att det ska leda till en tryggare boende-
miljö. De kulturella mötesplatserna har arbetat för att vara inkluderande, 
där människor med olika bakgrund träffas, lär känna varandra och deltar 
på lika villkor. Ett programutbud som tar upp frågor kring integration och 
mångfald har genomförts.

• Samverkan
Samverkan mellan kommunala verksamheter, studieförbund och före-
ningar är viktigt och ett alltjämt pågående utvecklingsområde. Ett stort 
antal nätverk och samarbeten mellan Gislaveds kommun och andra 
kommuner, regionen och Jönköpings län pågår. 

Sammantagen bedömning
De konkretiserade fullmäktigemålen är omfångsrika och kräver ett lång-
siktigt arbete, vilket innebär att målen inte uppnås på ett år. Sammantaget 
är måluppfyllelsen, för fullmäktiges konkretiserande mål och målområde 
attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun, delvis uppfylld. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Prioriterat målområde – företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

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

Konkretiserande mål 2017
•  Förbättra kommunens kommunikation och bemötande gentemot 

näringsliv och invånare.
•  Skapa bättre förutsättningar så att fler människor med efterfrågad 

kompetens söker sig till privat och offentlig sektor i Gislaveds  
kommun.

•  Underlätta nyetablering/nyföretagande och ett expansivt företagande.
•  Samverkan mellan skola och näringsliv ska intensifieras så att skolan 

erbjuder utbildningar till fler kompetenser näringslivet efterfrågar.

Måluppfyllelse
Samtliga nämnder har arbetat på olika sätt med nämndmål för att upp-
fylla kommunfullmäktiges konkretiserande mål. Nämndernas målupp-
fyllelse beskrivs i respektive nämndredovisning.

• Operativ styrgrupp – Företagsklimat och näringslivssamverkan
Det har under året startats en operativ styrgrupp som arbetar mot mål-
området företagsklimat och näringslivssamverkan. Denna styrgrupp 
kommer att fortsätta arbeta även 2018. 
 Den operativa styrgruppen har i uppdrag att ta fram en konkret hand-
lingsplan med tillhörande aktiviteter i syfte att kraftigt förbättra företags-
klimatet och näringslivssamverkan. Under 2017 genomförde styrgruppen 
intervjuer, workshop och dialogmöten med näringslivet. Syftet var att 
hitta sätt att förstärka och utveckla relationerna och samarbetet. 

Detta resulterade i en aktivitetslista om 14 punkter inom  
fem olika fokus områden:
• Kommunal service
• Platsens attraktivitet
• Mötesplatser och samarbeten
• Kommunikation
• Framtidens industri

Arbetet med aktivitetslistan beräknas pågå under lång tid men har under 
2017 påbörjats och en del åtgärder har redan färdigställts. Svenskt 
Närings livs kommunrakning är den undersökning som används för att 
bedöma företagsklimatet. Gislaveds kommun har under flera år haft en 
långsam försämring av rankingplacering men förbättrades 30 placeringar 
i ranking 2017. Den påbörjade dialogen med näringslivet kan vara en 
bidragande orsak till denna förbättring.

• Fast beredningsgrupp – Attraktiv arbetsgivare
Det finns en fast beredningsgrupp som arbetar med frågor för att öka 
attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare. Insatser har under 2017 
gjorts inom området kompetensförsörjning, kompetensutveckling och 
ledarskap inom kommunen.

Sammantagen bedömning
De konkretiserade fullmäktigemålen är omfångsrika och kräver ett lång-
siktigt arbete, vilket innebär att målen inte uppnås på ett år. Sammantaget 
är måluppfyllelsen, för fullmäktiges konkretiserade mål och målområde 
företagsklimat och näringslivssamverkan, delvis uppfylld. 

Bedömning av de personalpolitiska målen

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som 
arbetsgivare finns två personalekonomiska mål med sex styrmått angivna 
i Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2017 – 2021. 
Målen och dess uppfyllelse är enligt följande:

Personalpolitiska mål för god ekonomisk hushållning
Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss 
som attraktiv arbetsgivare. 

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



  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål

Styrmått för målet att Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik 
ska främja oss som attraktiv arbetsgivare:
•  Styrmåttet att arbeta med att utveckla processen kring lönebildning 

har uppnåtts. Bl.a. har arbetet med löneanalyser genomförts och för-
bättrats. Koppling mellan löneprocessen och budgetprocessen har 
gjorts inom ramen för de nya styrprinciperna.

•  Styrmåttet att minst 90% av de anställda ska ha utvecklingssamtal, 
har delvis uppnåtts. 85% av de svarande uppger att de haft utveck-
lingssamtal. Andelen svarande per förvaltning visar att i 5 av 9 för-
valtningar har mer än 90% uppgett att de haft utvecklingssamtal. 
Detta resulterar i att styrmåttet delvis uppnåtts i vissa förvaltningar.

•  Styrmåttet att sjukfrånvaron inte ska överstiga 5,3%, har delvis upp-
nåtts. Sjukfrånvaron är 6,6% år 2017. Fem av kommunens nio för-
valtningar har en sjukfrånvaro under 5,3%, vilket resulterar i att styr-
måttet uppnåtts i vissa förvaltningar.

•  Styrmåttet att resultat av struktursatsningar under 2015 – 2019 ska 
medföra att medianlönerna inom respektive AID-kod ligger i nivå 
som medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige, har inte 
uppnåtts år 2017. Vid löneanalysen 2017 av 2016 års löner konstate-
rades att Gislaveds kommun har 49 AID-medianlöner (38%) som 
ligger lägre än medianen för södra Sverige. För 2016 års löneanalys 
var denna siffra 48 st (38%), år 2015: 45 st (36%) och för år 2014: 41st 
(35%). Tyvärr går resultatet åt fel hål och siffran står stilla istället för 
att minska.

Styrmått för målet att hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet  
och deltid en möjlighet:
•  Styrmåttet att samtliga nya tillsvidareanställningar ska anställas till en 

grundanställning på 100% kan glädjande konstateras ha uppnåtts.
•  Styrmåttet andelen anställda med grundtjänst 100% ska öka i för-

hållande till andelen per 2014-11-01 som var 64,3%, har uppnåtts. Av 
kommunens tillsvidareanställda har 91% sin grundtjänst på heltid, 
vilket är en otrolig ökning jämfört med 2016.

Slutsats 
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har en 
godkänd måluppfyllelse.
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Finansiell analys

Ekonomiskt resultat  

KOMMUNKONCERNEN

Kommunkoncernen avses kommunen samt samtliga bolag/stiftelser.

Med kommunkoncernen avses kommunen samt samtliga bolag/stiftelser. 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 57,6 mnkr. Nedgången i 
resultat från 2016 jämfört med 2017, beror på att AB Gislavedshus under 
2016 hade högt resultat, vilket förklarades av försäljning av lägenheter i 
Anderstorp.

mnkr 2015 2016 2017

Kommunkoncernens resultat 50,5 182,7 57,6

Gislaveds kommun 24,9 60,5 35,7

Gislaveds Kommunhus AB 1,6

AB Gislavedshus 18,3 110,5 8,7

Gislaved Energi AB 5,8 5,9 8,6

Gisletorp Lokaler AB 1,1 1,3 1,2

Gislaved Näringsliv AB 0 0 0

Stiftelsen Isabergstoppen -1,0 4,1 1,7

Stiftelsen Gisleparken 0,9 -0,4 -0,1

Stiftelsen Torghuset 0,5 0,8 0,6

Investeringarna uppgick till totalt 294 mnkr. De största investerarna 
fördelar sig enligt följande:  

KOMMUNEN

Årets resultat 

Målsättning
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hus-
hållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella målen 
ska vara att resultatet under en femårsperiod ska uppgå till i genomsnitt 
minst 30 mnkr per år.
 Kommunens resultat blev 35,7 mnkr. Det finansiella målet är gällande 
för en femårsperiod, vilket innebär att resultatet kan variera över tid, men 
det ska uppnås för femårsperioden. I samband med att kommunen gick 
över till komponentavskrivning i sin helhet, beslutade fullmäktige att höja 
det genomsnittliga resultatet till 30 mnkr. Med det av kommunfullmäktige 
antagna planeringsdirektivet 2018 – 2021 som grund, blir det genom-
snittliga resultatet +28 mnkr för perioden 2015 – 2019. Det finansiella 
målet +30 mnkr som genomsnitt är därmed inte uppnått för perioden 
2015 – 2019. Årets ekonomiska resultat för Gislaveds kommun uppgår 
till +35,7 mnkr. Nämndernas nettokostnader har blivit lägre än budget.
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Den sammanvägda bilden av resultatet för ”koncernen” är en välmående 
”koncern” som har förbättrat sin ekonomiska styrka. För mer detaljer 
hänvisas till avsnitt ”Koncernbolag och stiftelser”.

2017 års investeringsnivå uppgår till 147,8 mnkr varav 129,4 mkr är skatte-
finansierad. De största investeringarna under 2017 har varit datorer/läs-
plattor, beläggningsarbeten på gatorna, nya IT-utrustningar samt reinves-
teringar (planerat underhåll) på verksamhetsfastigheter. 
 Gislaveds kommun har en låneskuld hos Kommuninvest med 30 mnkr. 
Kommunalskatten för 2017 var 22,13%. Genomsnittet i länet var 21,83% 
och för riket (vägt medeltal) 20,75%. 
 För att upprätta kapaciteten på långsikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balans-
kravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste överstiga 
noll, vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort 
sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga 
kapaciteten och av den anledningen har kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun beslutat om en mer preciserad finansiell nivå, en nivå för kom-
munens resultat som är så stort att kommunen klarar framtida kostnads-
ökningar avseende framförallt pensioner. Det finansiella målet innebär att 
resultatnivån under femårsperioden 2015 – 2019 ska uppgå till i genom-
snitt minst 30 mnkr per år. 
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Nämndernas budgetavvikelser inkl. tilläggsanslag (mnkr) 

2016 2017 Resultat %
av netto budget

Kommunstyrelsen 5,1 7,8 7,3

Överförmyndarnämnden  0,2  0,6 17,4

Räddningsnämnden 1,3 0,2 0,7

Tekniska nämnden -0,7  1,0 2,3

Bygg- och miljönämnden 1,0 -0,7 -5,3

Socialnämnden -3,3  -2,6 -0,4

Fritidsnämnden 2,9 2,4 6,1

Barn- och utbildningsnämnden 16,4  3,2 0,4

Kulturnämnden 1,2 1,3 3,8

Fastighet- och servicenämnden 12,3  1,6 -

Totalt 36,4 14,8 0,9

Nämndernas budgetavvikelse eller ”överskott/underskott” avser skill-
naden mellan redovisade och budgeterade belopp. Nämndernas verk-
samheter har en omslutning på totalt 1 622 mnkr, vilket är en ökning i 
förhållande till 2016 med 69 mnkr (+4,4%). Ökningen med 69 mnkr beror 
framförallt på personalkostnadsökningar.
 Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som ej är lägre 
än 30 mnkr samt att investeringar, exkl. taxefinansierad verksamhet fi-
nansieras till 100% med egna medel, är 2017 års investeringsnivå på en 
nivå som inte är långsiktigt hållbart. Ur ett långsiktigt perspektiv är det av 
stor vikt att investeringsnivån ej ligger över ca 100 mnkr om driftresultatet 
ska följa det finansiella målet att resultatet ska vara 30 mnkr/år. Ska inves-
teringsnivån vara högre än 100 mnkr måste det finansiella målet höjas. 
 Ett annat viktigt mått vid analys av investeringsnivåer är skattefinan-
sieringsgraden, som mäter hur stor andel av investeringarna som kan 
finan sieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften 
är finansierad. 100% innebär att kommunen har skattefinansierat samt-
liga investeringar som är genomförda under året och att kommunens 
långsiktiga handlingsutrymme därmed förstärks.
 Avskrivningsmedlen ingår i den del som har skattefinansierat investe-
ringarna och bidrar därmed tillsammans med årets resultat till att skapa 
ett utrymme för investeringar. Förhållandet mellan investeringsnivån och 
avskrivnings-/resultatnivån ger en indikation på om investeringsnivån 
leder till påfrestningar på skuldsättningen och därmed indirekt verksam-
heternas tillgång till driftkostnadsmedel.

Årets investeringar 
Den samlade investeringsvolymen för 2017 uppgick till 147,8 mnkr vilket 
är en högre nivå än 2016 (92,3 mnkr).

Skattefinansieringsgraden – del av investeringarna (%)

2015 2016 2017

Skattefinansierad 129,3 133,9 64,8

Taxefinansierad 28,6 27,9 9,2

2018 2019 2020 2021

Skattefinansierad 40,5 56,0 56,1 20,8

Taxefinansierad 5,1 6,8 18,8 1,5

Av tabellen framkommer att skattefinansieringen har vänt till att vara under 
100%. En lägre nivå innebär att investeringsnivån inte kan helt skatte-
finansierad och då försämras det långsiktiga handlingsutrymmet eller att 
kommunen behöver låna medel för investering.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Ett sätt att analysera förhållandet mellan kostnader och intäkter är att 
mäta hur stor del av skatteintäkter och utjämningsbidragen som tas i 
anspråk av de löpande kostnaderna. För 2017 uppgick andelen till 98%, 
vilket är högre än 2016 (96,5%). Detta innebär en försämring i förhållande 
till föregående år. Skatteintäkterna ökade under 2017 med 3,7% och 
nettokostnaderna ökade med 5,4%.
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Ovanstående diagram visar att nettokostnaderna för 2017 ökar mer än 
skatteintäkterna. En kostnadsökning som är högre än intäktsökningen 
urholkar ekonomin på sikt. Under 2016 hade skatteintäkterna varit höga 
på grund av det ökade statsbidraget som kommunen fått i samband 
med den ökade andelen flyktingar som kom.
 Nettokostnadernas lägre ökningstakt 2013 och 2015 beror till viss del 
på att kommunen då erhöll återbetalning från AFA. Utan denna återbe-
talning hade nettokostnadsökningen varit i nivå med skatteökningen.

Kostnads- och intäktsutveckling 

Förändring % 2016 2017 

Intäkter 21,4 3,1

Kostnader 8,8 5,9

Nettokostnader 5,4 5,4

Skatteintäkter + generella statsbidrag 7,7 3,7

Kostnader 
För 2017 uppgick personalkostnaderna till 1 421 mnkr av de totala verk-
samhetskostnaderna 2 103 mnkr (inkl. avskrivningar om 74 mnkr).

Intäkter
För 2017 uppgick skatteintäkter och generella statsbidrag inkl. utjämning 
till 1 677 mnkr av totala intäkter om 2 139 mnkr. Övriga intäkter främst 
avgifter och ersättningar samt driftsbidrag.
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Sammanfattning av ”resultat”
Det genomsnittliga resultatet för perioden 2015 – 2019 är +28 mnkr. Det 
finansiella målet om +30 mnkr för samma period är därmed inte upp-
nått. Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att investeringsnivån inte 
ligger över 100 mnkr/år. Om investeringsnivån blir högre än denna nivå 
måste det finansiella målet avseende resultat höjas för att en bibehållet 
god ekonomisk hushållning ska kvarstå. 

Kapacitet   

KOMMUNKONCERNEN

En viktig parameter för att avläsa koncernens långsiktiga kapacitet är att 
se på utvecklingen av soliditeten. Soliditeten påverkas av en förändrad 
balansomslutning och hur resultatet utvecklas över tiden. Koncernens 
soliditet har förbättrats och uppgår till 60,08%. Denna förbättring beror 
framförallt på förbättrad soliditet för Bolagen.

% 2015 2016 2017

Kommunkoncernens soliditet 57,5 60,2 60,08

 Gislaveds kommun 68,8 69,6 68,6

 Gislaveds Kommunshus AB 99,5

 AB Gislavedshus 32,2 44,4 45,2

 Gislaved Energi AB 46,8 43,9 44,8

 Gisletorp Lokaler AB 82,0 81,0 83,0

 Gislaved Näringsliv AB 31,8 27,9 19,9

 Stiftelsen Isabergstoppen 51,5 54,0 52,0

 Stiftelsen Gisleparken 17,5 88,0 87,0

 Stiftelsen Torghuset -10,1 -6,2 -51,1

Det är av stor vikt att de olika bolagen som ingår i koncernen har en god 
soliditet. I annat fall riskerar kommunen såsom ägare att få tillskjuta medel 
om bolagen får finansiella svårigheter.

Skuldsättning
Koncernens långfristiga skulder uppgår för 2017 till 444 mnkr, vilket är 
en minskning i förhållande till 2016 då skulden var 446 mnkr. Av koncer-
nens samlade långfristiga skulder återfinns 4,07% i Gislaveds kommun, 
66,3% i AB Gislavedshus, Gislaved Energi AB 24,4% samt Stiftelsen 
Isabergstoppen 5,3%.
 Den sammanvägda bilden av kapaciteten för ”koncernen” är att den 
har förbättrats något och är fortsatt god.

KOMMUNEN

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. 
Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv 
äger dvs. hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna. 
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet eller 
förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsökningen. Soliditeten 
sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En 
sänkt soliditet jämfört med utgångsläget innebär en ökad lånefinansiering 
och på sikt högre finansiella kostnader. Kommunens värde på tillgångarna 
har under 2017 ökat med 73,9 mnkr (4,7%) medan skulderna har ökat 
med 35,9 mnkr (8,3%). Det egna kapitalet ökade med 35,7 mnkr (3,3%). 
Soliditeten minskade därmed med 1 procentenhet från förgående år och 
uppgick 2017 till 68,6%.
 När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvarsför-
bindelse (578,6 mnkr) uppgår soliditeten till 33,5%. Grundekonomi är 
fortsatt god trots att ökningen på tillgångarna är mindre än ökningen av 
den totala skuldnivån. Beaktas också den sänkta pensionsskulden är 
grundekonomin oförändrat god.

Soliditet, % 2015 2016 2017

Soliditet 68,8 69,6 68,6

Soliditet inkl. totala  
pensionsskulden 27,9 31,5 33,5

Skuldsättning, % 2015 2016 2017

Totalt skuldsättningsgrad 31,2 30,4 32,1

Varav avsättningar 2,8 3,0 3,1

Varav kortfristiga skulder 24,6 24,4 27,8

Varav långa skulder 5,8 3,0 1,1

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital 
brukar benämnas skuldsättningsgrad vilket är motsatsen till soliditet. 
Den totala skuldsättningen har ökat till 32,1% under perioden 2015 – 2017 
(39mnkr).

Långfristiga skulder 
Med långfristiga skulder menas skulder som har en löptid över ett år. 
Kommunen har år 2017 långfristig leasingskuld på 0,7 mnkr. Det finns en 
post som investeringsbidrag och anslutningsavgifter under långfristiga 
skulder motsvarande 17,4 mnkr vilket bokföringsmässigt ligger som en 
långfristig skuld fram till dess att skulden skrivs av.

Sammanfattning av ”kapacitet”
Utifrån rubriken kapacitet kan kommunen på sikt skapa en bibehållen 
god kapacitet om soliditetsmåttet ökar. En låg skuldsättning innebär att 
av skatteintäkterna har en förhållandevis stor andel kunnat fördelas till 
kommunens olika verksamheter. I och med att soliditeten har minskat 
innebär det att kapaciteten har försämrats något under 2017, men ändå 
kvarstår på en hög nivå.

Risk  

KONCERNEN

En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen på kort och medel-
långt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finan-
siella problem. Koncernen bör upprätthålla en sådan betalningsförmåga 
att man kan betala sina löpande utgifter utan att behöva låna kortsiktigt.
 Ett mått som visar den kortsiktiga betalningsförmågan är kassalikvidi-
teten.
 Koncernen redovisade 2017 en kassalikviditet på 73%, vilket är avsevärt 
lägre än 2016. Förändringen beror på att AB Gislavedhus har en högre 
omsättningstillgångar under 2016 pga. försäljning av fastigheter.

% 2015 2016 2017

Kassalikviditet 73,0 93,4 73,0

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets slut en outnyttjad 
checkkredit på 100 mnkr för koncernen. En av de mer övergripande ris-
kerna för koncernen är ränteutvecklingen avseende låneskulden 44 mnkr. 
AB Gislavedshus är den del av koncernen som har störst låneskuld och 
därmed den enhet som har den största riskfaktorn i koncernen. För 
Gislaveds kommun samt AB Gislavedshus är befolkningsutvecklingen en 
större riskfaktor än för övriga delar av koncernen. Den sammanvägda 
bilden av riksförhållandet för ”koncernen” är att den har förbättrats och 
är fortsatt god.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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KOMMUNEN

Kassalikviditet 
Likviditeten som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt 
kan visas som omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder, 
kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att omsättningstillgångar-
na är lika stora som de kortfristiga skulderna. Desto lägre tal desto större 
är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kassalikviditet, % 2015 2016 2017

Inkl. semesterskuld 59,8 69,1 59,4

Exkl. semesterskuld 76,6 88,7 74,1

I kommunens kortfristiga skulder (totalt ca 448 mnkr) ingick en semester-
löneskuld på ca 89 mnkr som troligen inte kommer att omsättas under 
det närmaste året. Om man bortser från semesterlöneskulden uppgick 
kommunens kassalikviditet till 74,1% år 2017. Kassalikviditeten har för-
sämrats sedan föregående år, vilket framförallt beror på att kortfristiga 
skulder har ökat avsevärt mer än ökningen av omsättningstillgångar. 
Kommunen har placerat likvida medel hos banken för ca 55 mnkr. Utöver 
likvida medlen hade kommunen en outnyttjad checkkredit på 60,5 mnkr 
vid årets utgång (checkkrediten är 100 mnkr för kommunen och dess 
bolag).

Finansiell risk
Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen 
har bunden eller rörlig ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen för-
faller till betalning i och med att det då finns en teoretisk risk för att inte 
kunna teckna nya lån. För Gislaveds kommun är dessa risker ytterst 
små. I och med att kommunen inte har några lån med rörlig ränta och 
endast har ett lån kvar (30 mnkr) hos Kommuninvest i Sverige AB som 
ska slutbetalas i mitten av 2018. Risken att kommunen inte få ett nytt lån 
är extremt låg i och med att kommunen är delägare av Kommuninvest i 
Sverige AB.

Kommunens lånebild, % 2015 2016 2017

Lån med: 

– rörlig ränta 0 0 0

– bindningstid på 1 – 5 år 100 70 30

– bindningstid på 5 år > 0 0 0

Lånen förfaller till betalning:  

– andel som förfaller inom 2 år 70 70 30

– andel som förfaller inom 5 år 30 0 0

– andel som förfaller om 6 år > 0 0 0

Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 461,8 mnkr. Åtagan-
dena avsåg till största delen kommunens bolag. Beloppsmässigt fördelar 
sig åtagandena enligt nedan:

Typ av gäldenär, mnkr 2015 2016 2017

Kommunägda företag 450,2 418,5 442,9

Förlustansvar föreningar och  
kommunalförbundet 2,7 2,6 12,7

Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,2

Total borgensförbindelse 453,0 421,2 455,8

Borgensåtagandet har ökat med 34,6 mnkr under 2017, vilket framförallt 
beror på att Gislaved Energi AB har ökat på sina långfristiga skulder. 
Under 2017 har Gislaveds kommun tillsammans med Gnosjö, Vaggeryd 
och Värnamo kommuner bildat ett kommunalförbund gällande avfalls-
verksamheten (Samverkan Återvinning och Miljö – SÅM). Medlemsandel 
i kommunförbundets tillgångar och skulder har baserats på invånarantal 
enligt folkbokföringen i respektive medlemskommun per 2016-12-31 

(kvotfördelning). Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbok-
förda invånare för varje enskild medlemskommun divideras med det 
totala antalet folkbokförda invånare i samtliga medlemskommuner. 
Kvotdelen används sedan för att beräkna de enskilda medlemskommu-
nernas andel av kommunförbundets tillgångar och skulder. För Gislaveds 
kommun är kvotdelen 34,0%. Om medlemskommunerna tecknar borgen 
eller annan säkerhet för lån som upptagits av kommunalförbundet eller 
interims direktionen, ska sådan borgen vara solidarisk gentemot kredit-
givaren. Om borgensansvar utkrävs ska borgensansvaret medlems-
kommunerna sinsemellan fördelas enligt motsvarande kvotfördelning. 
För Gislaveds kommun innebär den 34,0%. Under 2017 har förbundet 
lånat 30mnkr genom Kommuninvest enlig beslut. Gislaveds kommuns 
andel av borgen för detta lån motsvarar 10,2 mnkr. Förbundet har även en 
upptagen checkräkningskredit på 20 mnkr och det är kvotfördelningen 
i regressavtalet mellan kommunerna som gäller i fördelningen av denna. 
 Borgensåtagandet per invånare uppgick 2017-12-31 till 15,4 tkr, vilket 
är 1,1 tkr högre än 2016. Som övriga ansvarsförbindelser finns även 
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 till ett belopp om 578,6 mnkr 
inkl. löneskatt. 

Pensionsåtaganden
Kommunens totala pensionsskuld uppgick vid utgången av 2017 till 
674,5 mnkr inkl. löneskatt, och återfinns under posterna ”avsättning till 
pensioner”, ”kortfristiga skulder” samt ”poster inom linjen” i balansräk-
ningen. Pensionerna som är intjänade före 1998, exkl. särskild avtals- och 
visstidspensioner, redovisades som ansvarsförbindelse under rubriken 
”poster inom linjen”. Under rubriken avsättningar återfanns de pensioner 
som var intjänade fr.o.m. 1998 och framåt, samt särskilda avtals- och 
visstidspensioner. Som kortfristig skuld återfanns den avgiftsbestämda 
ålderspensionen enligt KAP-KL (Kollektiv AvtalsPension – Kommuner 
och Landsting) inkl. löneskatten. Räntekostnader på den genomsnittliga 
pensionsskulden uppgick till 534 tkr och redovisas under finansiella 
kostnader.

Total pensionsskuld, mnkr 2015 2016 2017

Kortfristig skuld 51,8 53,1 62,3

– varav löneskatt 10,1 10,4 11,3

Avsättning 23,5 29,6 33,6

– varav löneskatt 4,6 5,8 6,6

Ansvarsförbindelse 614,1 599,0 578,6

– varav löneskatt 119,9 116,9 112,9

Summa pensionsskuld 689,4 681,7 674,5

Finansiella placeringar 0 0 0

Totala förpliktelser – placeringar 689,4 681,7 674,5

I förhållande till år 2015 har pensionsskulden sjunkit med 14,9 mnkr 
vilket framförallt beror en sänkt ansvarsförbindelse. Vid 2017-12-31 
har kommunen ett värde på överskottsfonden med 5,0 mkr. Med det 
här beloppet har kommunen möjlighet att använda pengarna för att 
försäkra bort en del av förmåner som idag ligger under ansvarsförbin-
delser. Genom att använda överskottsfonden garanteras kommunen 
att det inte återtas samtidigt som enligt gällande praxis slipper att 
betala löneskatt på de förmåner som kommunen försäkrar bort med 
överskottet. Man anser att löneskatt redan har betalats på kapitalet. 
Det innebär således att kommunen slipper en kostnad på 24,26% 
samtidigt som det minskar risken i pensionsåtagande och får en fort-
satt förvaltning på samma kapital. 
 Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (fr.o.m. 1998) 
disponeras av den anställde för eget val av förvaltare. Pensionskostnaden 
för lön utöver 7,5 basbelopp och för efterlevandepension har lösts med 
särskilt tecknade försäkringar. Total pensionskostnad inkl. särskild löne-
skatt som har belastat resultaträkningen 2017 uppgick till 104,7 mnkr. 

Pensionskostnader, mnkr 2015 2016 2017

Pensionskostnad (inkl. löneskatt) 87,4 103,0 104,7
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Prognosen för de närmsta tre åren är att kostnaden för pensionsutbetal-
ningar inkl. löneskatt kommer att öka 4 – 6 procent per år. Uppgifterna om 
pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda av Skandia, bank 
och försäkring per 2017-12-31. Aktualiseringsgraden för beräkningen upp-
går till 99 procent. Detta innebär att för de personer där alla pensions-
grundande tider ej är färdigutredda (1%) är den pensionsgrundande tiden 
uppskattad. Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en risk och 
är en generationsfråga. Genom att betala ut hela den avgiftsbestämda 
ålderspensionen, partiell inlösen samt att försäkra bort lönedelarna över 
7,5 basbelopp och efterlevandepensionen reducerades risken något. För 
att klara framtida pensionsåtaganden har Gislaveds kommun beslutat 
att det finansiella målet ska vara 30 mnkr/år som genomsnitt. Det upp-
arbetade resultatet kommer årligen att framgå av årsredovisningen vilket 
innebär att då pensionskostnaderna ökar i framtiden kommer hänvisning 
att göras till det upparbetade resultatet och finansiella målet kan då 
sänkas.

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer 
t.ex. konjunktursvängningar, befolkningsförändringar, volymförändringar 
m.m. Nedan beskrivs vilken ungefärlig inverkan några av dessa har.

mnkr

Löneökning med 1% 13,1

Utdebitering förändrad med 10 öre 6,0

Förändrade skatteintäkter vid en befolknings- 
förändring med 100 personer 4,7

Påverkan på ränteintäkter vid förändrad marknads-
ränta med 1% 1,0

Sammanfattning av ”riskförhållande”
Riskförhållandet har försämrats de senaste åren i och med ökade skulder. 
För 2017 har riskförhållandet stabiliserats vilket bl.a. framgår av den för-
bättrade kassalikviditeten och inlösen av ett lån. Utifrån rubriken riskförhåll-
ande, samt med den målsättning som är satt i mål och budget 2017 – 2021, 
har kommunen goda förutsättningar att möta finansiella problem på kort 
och medellångt perspektiv. Den största risken är pensionsåtagandet med 
en skuld motsvarande 684,5 mnkr. Om det finansiella målet, ett resultat 
som i genomsnitt uppgår till 30 mnkr/år, uppnås kommer pensionsåta-
gandet att kunna hanteras med bibehållet god ekonomisk hushållning. 
Kommunens stora investeringsbehov kräver en aktiv ekonomistyrning 
för att inte försämra de ekonomiska förutsättningarna. Om inte detta 
lyckas finns risken att kommunen måste låna ännu mer till investeringarna 
och därmed mindre driftanslag till verksamheterna.

Avstämning av balanskravet 
Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen överstiga 
kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäk-
terna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapi-
talet enligt balansräkningen återställas under de närmast tre åren. Redan 
i förvaltningsberättelsen för det år då obalansen uppkommit ska anges 
när och hur regleringen ska göras. Realisationsvinster ska avräknas från 
resultatet innan avstämning görs. För 2017 uppgår det justerade resulta-
tet till 34,7 mnkr vilket innebär att balanskravet uppnås.

Balanskravsavstämning, mnkr 2015 2016 2017

Årets resultat enligt resultaträkning 24,9 60,5 35,7

Samtliga Realisationsvinster -3,0 -6,7 -0,9

Realisationsvinst enligt undantags-
möjlighet

Realisationsförlust enligt undantags-
möjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade förluster  
i värdepapper

Årets resultat efter balanskravs-
justering 21,9 53,8 34,8

Medel till konjunkturreserv (RUR) -6,9 -37,6 0,0

Medel till pensionsreserv (RUR) -15,0 -16,2 0,0

Disponering från RUR 0,0 0,0 0.0

Resultatöverföring -34,8

Årets balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0

Det finns inga balanskravsunderskott från tidigare år. Gislaveds kommun 
har ett ackumulerat resultat utjämningsreserv (RUR) med 176 mnkr. Kom-
munen använder sig nu av resultatöverföring. Se Not om eget kapital.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FEM ÅR I SAMMADRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Sammanställd
2013 2014 2015 2016 2017 redovisning 2017

– Antal invånare 31/12 28 713 28 737 29 272 29 478 29 629 29 629
 

Skattesatser %    

– Gislaveds kommun 21,99 22,13 22,13 22,13 22,13 22,13

– Jönköpings läns landsting 10,65 11,21 11,26 11,26 11,26 11

Skatteintäkt: kronor per invånare 49 999 49 448 51 265 54 838 56 599 56 599

 
Resultaträkning (mnkr)    

– Resultat 32 149 10 642 24 913 60 465 35 687 57 595

– Resultat enligt balanskrav 31 464 5 312 21 939 53 751 34 784 56 692
   

Investeringsvolym (mnkr) 146 281 177 756 69 762 92 276 147 794 293 714

 
Balansräkning    

– Anläggningstillgångar mnkr 1 154 1 266 1 296 1 308 1 381 2 298

– Anläggningstillgångar kr/invånare 40 164 44 092 44 274 44 372 46 604 77 552
   

– Omsättningstillgångar mnkr 130 143 207 265 266 392

– Omsättningstillgångar kr/invånare 4 527 4 977 7 078 8 990 9 003 13 292
   

– Eget kapital mnkr 978 989 1 034 1 094 1 130 1 616

– Eget kapital kr/invånare 34 042 34 434 35 314 37 112 38 135 54 539
   

– Avsättningar mnkr 40,2 42 42 48 51 92

– Avsättningar kr/invånare 1 399 1 470 1 445 1 628 1 711 3 112
   

– Skulder mnkr 265,7 378 428 431 466 982

– Skulder kr/invånare 9 248 13 168 14 604 14 621 15 743 33 131
 
 

FINANSIELLA NYCKELTAL    
   

– Nettokostnad i % av skatteintäkter 98,00% 99,40% 98,50% 96,45% 98,00% 95,40%

– Lånefinansieringsgrad 0,00% 3,70% 6,30% 3,58% 1,30% 19,30%

– Soliditet i % (inkl. pensionsskuld) 25,60% 25,50% 27,90% 31,47% 33,47% 38,57%

– Soliditet i % (exkl. pensionsskuld) 76,20% 70,20% 68,80% 69,55% 68,60% 60,08%
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Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Syftet med Gislaveds kommuns styrmodell är att säkerställa att de poli-
tiska viljeinriktningarna ska få genomslag i verksamheterna. Styrmodellen 
ska bidra till att skapa en helhetsbild utifrån vision och värdegrund i alla 
verksamheter. För att klara välfärden och leverera service och tjänster 
med rätt kvalitet kommer det bli än mer viktigt att ständigt utveckla verk-
samheten och nya arbetsmetoder. Det kommer att behövas en fortsatt 
utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Den nya 
beslutade styrmodellens grundprinciper om att sträva efter en förbättrings-
kultur genom delaktighet och nya arbetssätt såsom digitalisering kommer 
att bidra till att detta blir möjligt. 
 Omvärldsanalyser och erfarenheter av år 2017 utmynnar i ett antal 
utmaningar och utvecklingsbehov framöver. Hela Gislaveds kommun 
behöver fortsätta arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt. Det kommer att behövas ett aktivt arbete för att påverka 
miljön i positiv riktning och göra hållbara val. Förändringar i närvärld och 
omvärld kräver alltmer fokus på långsiktigt hållbart arbete i kommunen. 
Klimatanpassning, infrastruktur och integration är områden att arbeta 
vidare med. Gislaveds kommun strävar efter att upplevas som en mer 
attraktiv plats att bo, arbeta på samt att besöka. Kommunen behöver 
fortsätta att främja nybyggnation av bostäder och variationer av boende-
former för personer med olika behov. Platsens attraktivitet kan då bli en 
motor för ett välmående och brett näringsliv. Ett första steg i arbetet är 
att ta fram ett platsvarumärke som beskriver en framtida bild av platsen 
och vilka strategiskt viktiga tillgångar som ska lyftas fram. Arbetet ska 
också innefatta budskap till olika målgrupper och en strategi för hur 
kommunens styrkor och det som särskiljer oss från andra kommer att 
marknadsföras. Framtidens personalförsörjning kommer att ställa stora 
krav på att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och det är väsentligt 
med ett fortsatt arbete med strategiskt personalarbete.
 Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxt-
villkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är delaktiga och att barnpers-
pektivet står i fokus är viktigt utifrån ett samhällsperspektiv. Tillsammans 
behöver Gislaveds kommun fortsätta med att prioritera förebyggande 
och främjande arbete för barn och unga. 
 Den nya demokratiska spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav 
på organisationen. Digitaliseringen driver också på krav att arbeta med 
säkerhetsfrågor ur flera perspektiv. Samverkan och dialog med andra 
kommer bli alltmer viktigt och Gislaveds kommun behöver intensifiera 
samarbetet med andra kommuner, regioner och näringsliv. Framtiden 
kommer att ställa krav på en effektiv och flexibel kommun. Ekonomiska 
förutsättningar kommer fortsatt stå i fokus då Gislaveds kommun är 
mycket påverkade av det som sker i omvärlden. Ständiga effektiviseringar 
och ett fokus på helheten krävs för att bevara välfärden. Detta kommer 
att ställa höga krav på att kommunen tillsammans kan göra snabba om-
ställningar, är flexibel och kontinuerligt förändrar arbetssätten. 

Personalekonomisk översikt och analys

Under de kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds 
kommuns anställda att gå i ålderspension. Samtidigt är de årskullar som 
kommer in på arbetsmarknaden betydligt mindre än de som lämnar 
den. Detta ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbets-
givare och fortsätta arbeta med strategiskt personalarbete. Personalen 
är kommunens största och viktigaste tillgång. För att uppnå de mål som 
kommunen har satt för sin verksamhet, behöver kommunen ta väl hand 
om sin personal. Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsätt-
ning för att vi ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet 
som medborgarna förväntar sig. Därför kan vi glädja oss över att det 
personalpolitiska arbetet drivs framåt med fokus på ledarskap, heltid 
och kommunikation. Det kommande generationsskiftet bland personalen 
ställer stora krav på att vi kan attrahera medarbetare med rätt kompetens 
för framtiden. Samtidigt måste vi vara flexibla och öppna inför nya organi-
sationsformer och arbetssätt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Framtid

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksamheten med ett 
aktivt arbete utifrån planeringsmodellen som utgår från vision, prioriterade 
områden, konkretiserade mål, finansiella mål samt personalpolitiska mål. 
En ny styrmodell är under införande 2017 för att sättas i skarpt läge 2018.
 Den främsta utmaningen under den kommande planeringsperioden 
2018 – 2021 blir att klara de finansiella målen samtidigt som det finns 
behov av stora investeringar. 
 Gislaveds kommun har haft ytterst stora investeringar under 2000-talet 
och de är stora även under de kommande fem åren men något minskan-
de. Stora investeringar undantränger resurser till drift av verksamheterna 
och därför måste det ständigt ske en avvägning mellan resultatets storlek 
och investeringarnas storlek. 
 Dessa framtida förutsättningar ställer krav på översyn av nuvarande 
verksamheter både avseende kvalitet och ekonomi. Gislaveds kommun 
har i dagsläget en mycket hög kvalitet inom äldreomsorgen men även 
inom många andra områden.

Ovanstående diagram visar det resultat som måste uppnås för att det 
finansiella målet ska bli som genomsnitt +30 mnkr/år. 
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Personalekonomiska styrmått
Drygt 70% av kommunens kostnader är att hänföra till personalkostnader. 
Antal årsarbetare var 2 533 för 2017, en ökning med 33 årsarbetare i jäm-
förelse med 2016 (2 500). I tabellen nedan visas de personalekonomiska 
styrmåtten. Varje nämnd redovisar även dessa personalpolitiska mått i 
respektive nämndredovisning.

% 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,3 6,0 6,6 

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 

50,0 48,0 44,5 

Heltid/deltid
Andel kvinnor som är  
anställda på heltid

64,0 70,0 90,0

Andel män som är  
anställda på heltid

91,0 92,0 97,0

Andel kvinnor som är  
anställda på 75 – 99%

25,0 21,0 6,0

Andel män som är  
anställda på 75 – 99%

4,0 4,0 1,0

Andel kvinnor som är  
anställda på mindre än 75%

11,0 8,0 4,0

Andel män som är  
anställda på mindre än 75%

5,0 4,0 2,0

Siffror anges i %. Heltid/deltid är uppdelad i kvinnor och män. Sjukfrån-
varon baseras på andelen sjuka av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtids-
sjukfrånvaron är andelen sjuka i 60 dagar eller mer.

Heltid – deltid
Av kommunens tillsvidareanställda har totalt 91% heltidsanställning jäm-
fört med 74% föregående år, vilket är en otroligt bra ökning. Det är främst 
personal som inte valt att skriva om sina anställningsavtal till heltid som 
har deltidsanställning. Även de som har permanent sjukersättning eller 
gått i delpension har deltidsanställning. Under de senaste tio åren så har 
åren 2016 och 2017 stått för den största ökningen av kvinnors tjänst-
göringsgrader. Under 2017 har andelen heltidsanställda kvinnor ökat 
inom samtliga förvaltningar. Inom socialförvaltningen och fastighet- och 
serviceförvaltningen är ökningen störst. 

Hälsa
Sjukfrånvaron är 6,6% år 2017 och har ökat med 0,6 procentenheter i 
jämförelse med 2016 (6,0%). Gislaveds kommun följer tyvärr den trend 
som finns i samhället i stort med att sjukfrånvaron ökar kraftigt. På för-
valtningsnivå står socialförvaltningen, fritidsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen för den största ökningen av sjukfrånvaro. Bygg- och miljö-
förvaltningen, Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö och fastighet- och 
serviceförvaltningen har minskat mest, jämfört med 2016. Observera att 
på de mindre förvaltningarna kan enstaka långtidssjuk slå igenom kraftigt 
i statistiken. Om hälsotalen bryts ner på åldersgrupper konstateras att 
det skett en ökning i samtliga åldersgrupper. Den största ökningen åter-
finns i åldersgruppen 30 – 49 år (5,7% till 6,5%) och därefter i den yngsta 
åldersgruppen 29 år och yngre (5,3% till 5,9%). För åldersgruppen 50 
och äldre har det skett en marginell ökning, från 6,7% till 7% 2017.
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Andel svarande som uppger att de haft utvecklingssamtal

procent

2016 20172015

Sjukfrånvaro av tillgänglig  
tid per åldersgrupp i % 2013 2014 2015 2016 2017

Totalt för 29 år och yngre 3,6 3,0 3,7 5,3 5,9

Totalt för 30 – 49 år 5,2 5,5 5,3 5,7 6,5

Totalt för 50 år och äldre 5,0 5,0 6,0 6,7 7,0

Totalt 4,9 4,9 5,3 6,0 6,6

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per kön % sjuk

Totalt för kvinnor 7,4

Totalt för män 3,5

Totalt 6,6

Medellön
Medellönen i Gislaveds kommun uppgick år 2017 till 26 743 kr/månad 
(inkl. timavlönade). För tillsvidareanställda och visstidsanställda uppgick 
medellönen till 29 290 kr/månad. Medellönen för kvinnor i Gislaveds 
kommun var 95% av männens (den ovägda löneskillnaden). Detta är en 
positiv ökning med 1 procentenheter jämfört med föregående år. Mellan 
åren 2012 – 2013 samt 2015 – 2016 skedde en ökning om 2 procent-
enheter. Innan 2010 rör sig förändringen mellan åren i perioden endast 
med någon tiondel. Enligt Medlingsinstitutet var kvinnors lön 96% av 
männens i kommuner år 2016 och för offentlig sektor var siffran 98%.
 De totala personalkostnaderna uppgår till 1 420 mnkr.

Utvecklingssamtal
I personalhandboken finns kommunens policy om att varje lönesättande 
chef är skyldig att genomföra minst ett utvecklingssamtal årligen. 85% 
av de svarande i en enkätundersökning uppger att de haft utvecklings-
samtal 2017 jämfört med 83% föregående år. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Trots att resultatet kring utvecklingssamtalen blir bättre så är det inte 
helt tillfredställande. Under 2018 är arbetsgivarens förhoppning att kunna 
följa upp genomförandet av utvecklingssamtal bättre, med hjälp av nya 
tekniska förutsättningar. Mer detaljerad information finns i personalbok-
slutet. 
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RESULTATRÄKNING

Budget Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2017 2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 390 498 460 325 446 550 772 674 752 561

Verksamhetens kostnader 2 -1 971 721 -2 029 554 -1 916 811 -2 256 184 -2 158 030

Avskrivningar 3 -80 678 -73 699 -88 913 -116 352 -125 151

Verksamhetens nettokostnader -1 661 901 -1 642 929 -1 559 173 -1 599 862 -1 530 620

Skatteintäkter 4 1 301 773 1 309 672 1 262 769 1 309 672 1 262 769

Generella statsbidrag och utjämning 5 373 043 367 302 353 756 367 302 353 756

Finansiella intäkter 6 4 166 2 939 4 055 1 787 113 663

Finansiella kostnader 7 -1 585 -1 297 -942 -16 547 -19 026

Resultat före extraordinära poster 15 496 35 687 60 465 62 352 180 542

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 -4 757 -4

Årets resultat 15 496 35 687 60 465 57 595 180 538

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2017 2016 2017 2016

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2 274 2 589

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 216 796 1 164 685 2 111 395 1 753 184

Maskiner och inventarier 9 125 305 104 603 144 827 326 616

Finansiella anläggningstillgångar 10 38 721 38 595 39 291 38 872

Summa anläggningstillgångar 1 380 822 1 307 883 2 297 787 2 121 261

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 11 2 914 3 128 4 781 5 177

Fordringar 12 115 471 136 523 148 121 308 995

Kortfristiga placeringar 13 54 975 89 984 119 957 89 984

Kassa och bank 14, 15 92 871 35 625 119 115 63 202

Summa omsättningstillgångar 266 231 265 261 391 973 467 358

Summa tillgångar 1 647 054 1 573 144 2 689 760 2 588 619

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16 1 129 891 1 094 204 1 615 941 1 558 346

därav årets resultat 35 687 60 465 57 595 180 538

därav resultatutjämningsreserv 176 041 176 041 176 041 176 041

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 33 590 29 566 33 810 29 786

Andra avsättningar 18 17 111 18 784 58 384 54 440

Summa avsättningar 50 700 48 351 92 193 84 226

SKULDER

Långfristiga skulder 19 18 111 46 848 444 456 445 822

Kortfristiga skulder 20 448 352 383 742 537 169 500 225

Summa skulder 466 463 430 589 981 625 946 047

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 647 054 1 573 144 2 689 760 2 588 619

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 21 455 821 421 245 24 389 14 191

Ansvarförbindelsen 22 578 601 599 019 578 601 599 019

Leasing 23 10 781 18 405 10 781
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KASSAFLÖDESANALYS

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2017 2016 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

Årets resultat 35 687 60 465 57 595 180 538

Justering för av- och nedskrivningar 3 73 699 88 913 116 352 125 151

Förändring deponiavsättning 18 -1 674 0 -1 674 0

Förändring pensionsavsättning 17 4 023 6 069 4 024 6 069

Ökning/minskning andra avsättningar 18 0 5 617 2 105

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -714 0 -377 29 775

Realisationsvinst/förlust 2 425 -6 251 2 425 -6 251

Medel från verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital 113 446 149 196 183 962 337 387

 
Ökning/minskning kortfristiga placeringar 13 35 010 -89 984 -29 973 -89 984

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 21 051 -42 181 160 875 -188 948

Ökning/minskning förråd och varulager 11 -214 -213 -396 -562

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 64 610 37 344 36 944 78 751

Kassaflöde från den löpande verksamhet 120 457 -95 034 167 450 -200 743
 

INVESTERINGSVERKSAMHET  

Investering i materiella anläggningstillgångar -152 323 -102 054 -299 400 -199 829

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 478 804 478 804

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 051 8 942 5 208 8 942

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 -126 -10 216 -419 -10 216

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 10 0 10 248 0 10 248

Kassaflöde från investeringsverksamheten -147 920 -92 277 -294 133 -190 051
 

FINANSIERINGSVERKSAMHET  

Nyupptagna lån 19 2 079 6 313 1 263 6 313

Amortering av långfristiga skulder 19 -30 816 -40 589 -2 629 -60 223

Ökning av långfristiga fordringar 10 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 10 0 -1 500 -1 500

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 737 -35 776 -1 366 -55 410
 

Årets kassaflöde 57 246 -73 891 55 913 -108 817
 

Likvida medel vid årets början 35 625 109 516 63 202 172 019

Likvida medel vid årets slut 92 871 35 625 119 115 63 202
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Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Försäljningsintäkter 28 106 29 141 138 100 132 743

Taxor och avgifter 111 835 107 083 158 304 138 107

Hyror och arrenden 37 468 35 812 183 762 200 222

Bidrag 235 728 219 982 235 728 219 982

Försäljning av verksamhet och konsult-
tjänster 46 285 47 783 46 316 47 783

Övriga intäkter 903 6 749 10 464 13 724

Summa verksamhetens intäkter 460 325 446 550 772 674 752 561

Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning 0 0 0 0

Reavinster 903 6 714 903 6 714

Not 2 Verksamhetens kostnader Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Löner och sociala avgifter -1 336 648 -1 255 027 -1 392 432 -1 307 343

Pensionskostnader -84 048 -83 679 -86 637 -86 118

Inköp av anläggnings- och underhålls-
material -4 517 -2 963 -131 586 -71 958

Bränsle, energi och vatten -40 779 -42 070 -49 393 -135 731

Köp av huvudverksamhet -197 233 -203 389 -197 233 -207 118

Lokaler och markhyror -28 779 -27 498 -10 233 -11 916

Lämnade bidrag -72 597 -62 701 -80 225 -60 551

Övriga kostnader -264 951 -239 484 -308 445 -277 295

Summa verksamhetens kostnader -2 029 554 -1 916 811 -2 256 184 -2 158 030

Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivningar 0 0 0 5 648

Utrangeringar -64 -7 887 -64 -7 887

Not 3 Avskrivningar Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 -315 -243

Avskrivningar byggnader och  
anläggningar -46 802 -54 515 -67 949 -88 972

Avskrivningar maskiner och inventarier -26 833 -26 511 -48 023 -33 697

Nedskrivning/utrangering -64 -7 887 -64 -2 239

Summa avskrivningar -73 699 -88 913 -116 352 -125 151

Not 4 Skatteintäkter Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Preliminär kommunalskatt 1 315 040 1 267 744 1 315 040 1 267 744

Preliminär slutavräkning innevarande år 1 547 1 211 1 547 1 211

Slutavräkningsdifferens föregående år -6 005 -6 011 -6 005 -6 011

Mellankommunal inkomst utjämning -910 -175 -910 -175

Summa skatteintäkter 1 309 672 1 262 769 1 309 672 1 262 769
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Not 5 Generella statsbidrag och Kommunen Koncernen
utjämning, tkr 2017 2016 2017 2016

Inkomstutjämningsbidrag 290 494 270 108 290 494 270 108

Kostnadsutjämningsbidrag 5 033 10 097 5 033 10 097

Regleringsbidrag/avgift -287 -998 -287 -998

Avgifter för LSS-utjämning -4 999 -5 728 -4 999 -5 728

Fastighetsavgift 46 464 45 687 46 464 45 687

Övriga statsbidrag 30 597 34 590 30 597 34 590

Summa generella stats bidrag och  
utjämning

367 302 353 756 367 302 353 756

Not 6 Finansiella intäkter Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Ränta likvida medel 397 162 411 266

Ränteintäkter kundfordringar 123 92 196 145

Borgensavgift 1 333 1 241 31 32

Övriga finansiella intäkter 379 5 443 112 303

Utdelning aktier 707 2 555 707 917

Summa finansiella intäkter 2 939 4 055 1 787 113 663

Not 7 Finansiella kostnader Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Räntekostnader, lån -330 -374 -14 879 -18 161

Övriga finansiella kostnader -434 -440 -1 134 -737

Ränta pensionsskuld -534 -128 -534 -128

Summa finansiella kostnader -1 297 -942 -16 547 -19 026

Not 8  Mark, byggnader och Kommunen Koncernen
tekniska anläggningar, tkr 2017 2016 2017 2016

Redovisat värde vid årets början 1 164 685 1 156 242 1 936 546  

Investeringar 104 945 70 983 246 016  

Försäljningar och utrangeringar -5 982 -1 776 -7 139  

Utrangering -64 -7 731 -64  

Nedskrivning 0 0 0  

Återförda nedskrivningar 0 0 0  

Omklassificering av anläggningar -2 271 4 826 -614  

Årets pågående investeringar -20 836 -17 744 -158 643  

Årets aktivering av pågående  
investeringar -10 769 -7 614 83 210  

Avskrivningar -46 802 -54 515 -103 261  

Redovisat värde vid årets slut 1 182 905 1 142 672 1 996 050 0

Pågående investeringar vid årets slut 33 892 22 013 115 345  

Summa redovisat värde vid årets slut 1 216 796 1 164 685 2 111 395 1 753 184
 

Anskaffningsvärde 1 981 304 1 896 165 3 315 128  

Ackumulerade avskrivningar och  
nedskrivningar -798 400 -753 493 -1 319 078  

Bokfört värde 1 182 904 1 142 672 1 996 050 0

Bokfört värde pågående investeringar 33 892 22 013 115 345  

Summa bokfört värde 1 216 796 1 164 685 2 111 395 1 753 184
 

Avskrivningstider 0 – 60 år 0 – 60 år 0 – 60 år 0 – 60 år
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Not 9 Maskiner och inventarier Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Redovisat värde vid årets början 104 603 100 336 195 699  

Investeringar 47 378 31 065 53 384  

Försäljningar -493 -916 -493  

Utrangering 0 -156 0  

Nedskrivning 0 0 -1 431  

Återförda nedskrivningar 0 0 0  

Omklassificering av anläggningar -7 785 -1 664  

Finansiella Leasingavtal (bilar) 658 658  

Avskrivningar -26 833 -26 511 -101 326  

Redovisat värde vid årets slut 125 305 104 603 144 827 326 616
 

Anskaffningsvärde 330 930 291 701 452 091  

Ackumulerade avskrivningar och  
nedskrivningar -205 625 -187 098 -307 264  

Summa bokfört värde 125 305 104 603 144 827 326 616

Avskrivningstider 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år
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Not 10 Finansiella anläggnings- Kommunen  Koncernen  
tillgångar, tkr 2017 2016 2017 2016

Aktier  

Gislaveds Kommunhus AB (GKHAB) 10 348 10 348 10 348 10 348

Kommunsamköp AB 3 3 3 3

Smålands Turism AB 30 30 30 30

SKL Företag AB (Inera AB) 43 0 43  
  
Andelar  

Kommuninvest 23 356 23 356 23 356 23 356

Husbyggnadsvaror HBV förening  
(4st andelar) 40 40 40 40

Ideella Föreningen Gnosjöregionen 6 6 6 6

Anderstorps Byggnadsförening 2 2 2 2

Södra skogsägarna, insatskapital 27 27 27 27

Södra skogsägarna, emitterat insats-
kapital 111 27 111 27

Reftele Föreningsgård 18 18 18 18

Industrins Forskningsinstitut 48 48 48 48

Kreditgaranti för Jönköpings län 450 450 450 450

Smålandsrikes ekonomiska förening 20 20 20 20

Klämman Vind AB 15  
  
Bostadsrätter  

Inköp Brf Lyckås 80 80 80 80

Inköp Bostadsrätt 21 21 21 21

Granaten daghem 602 602 602 602
  
Grundfondskapital  

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 1 044 1 044

Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 1 100 1 100

Stiftelsen Torghuset 375 375 375 375

Summa aktier och andelar 37 721 37 595 37 736 37 595
  
Långfristiga fordringar  

Lån A-Ringen AB 1 559 1 559 1 559 1 559

Avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 -1 059 -1 059

Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 500 500

Klämman Vind AB (Gislaveds Energi) 180  

Långfristiga värdepappersinnehav  
(Gislavedshus) 302  

Långfristiga fordran (GNAB) 60  

Långfristiga värdepappersinnehav  
(Stiftelsen Isabergstoppen)   13  

Summa långfristiga fordringar 1 000 1 000 1 555 1 000
     
Summa finansiella anläggnings-
tillgångar

38 721 38 595 39 291 38 595

Not 11 Förråd m.m. Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Tekniska förvaltningens förråd 2 553 2 528 2 553 2 528

Asfaltskross tekniska 362 600 362 600

Övrigt, förråd 1 867  

Summa förråd 2 914 3 128 4 781 3 128
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Not 12 Fordringar Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 16 185 18 516 26 662 23 306

Statsbidragsfordringar 34 481 38 571 34 491 25 473

Förutbetalda kostnader och upplupna  
intäkter 32 389 44 769 48 785 36 581

Övriga kortfristiga fordringar 32 415 34 667 38 183 34 687

Summa fordringar 115 471 136 523 148 121 120 047

Not 13 Kortfristiga placeringar Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Korträntefond Nordea 55 010 40 006 55 010 40 006

Korträntefond Swedbank 0 25 000 0 25 000

Penningmarknadsfond Swedbank 0 25 000 0 25 000

Värdereglering kortfristiga skulder -35 -22 -35 -22

Aktier och andelar (AB Gislavedshus) 64 982  

Summa kortfristiga placeringar 54 975 89 984 119 957 89 984

Not 14 Kassa och bank Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Kassa 28 48 145 3 183

Bank 92 843 35 577 118 970 60 018

Summa kassa och bank 92 871 35 625 119 115 63 202

Not 15 Koncernkonto Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Kommunens andel 92 705 40 377 92 705 40 377 

Gislaveds Kommunhus AB 1 623 1 623

Gislaveds Energi Koncern AB 58 58

Gislaveds Energi Elnät AB 4 954 4 954

Gislaveds Energi AB 4 358 10 535 4 358 10 535

AB Gislavedshus 435 5 584 435 5 584

Gisletorp Lokaler AB 2 662 3 011 2 662 3 011

Gislaved Näringsliv AB 1 911 1 044 1 911 1 044

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 0 0

Stiftelsen Gisleparken -2  -6 085 -2  -6 085

Summa koncernkonto 108 704 54 466 108 704 54 466

Not 16 Eget kapital Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Anläggningskapital 1 312 011 1 212 685 1 760 537 1 591 213

Rörelsekapital -182 120 -118 481 -144 596 -32 867

Summa 1 129 891 1 094 204 1 615 941 1 558 346

varav pensionsbuffert (RUR) 82 593 82 593 82 593 82 593

varav konjunkturbuffert (RUR) 93 448 93 448 93 448 93 448

Resultatöverföring  34 784   34 784  
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Not 17 Avsättningar för pensioner Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Specifikation – avsatt till pensioner  

Särskild avtals-/ålderspension 10 469 11 618 10 469  

Förmånsbestämd/kompl.pension 86 90 86  

Ålderspension 15 647 11 328 15 867  

Pension till efterlevande 829 757 829  

Summa pensioner 27 032 23 794 27 252 0

Löneskatt 6 558 5 772 6 558  

Summa avsatt till pensioner 33 590 29 566 33 810 29 786
 

Antal visstidsförordnande  

Politiker 13 13 13

Tjänstemän 0 1 0
 

Avsatt till pensioner  

Ingående avsättning 29 566 23 497 29 786  

Nya förpliktelser under året varav  
nyintjänad pension 3 775 2 304 3 775  

Ränte- och basbeloppsberäkningar 482 -4 241 482  

Ändringar av försäkringstekniska  
grunder 0 0 0  

Pension till efterlevande 0 0 0  

Övriga poster 1 834 8 108 1 834  

Årets utbetalningar -2 852 -1 286 -2 852  

Förändring löneskatt 785 1 185 785  

Summa avsatt till pensioner 33 590 29 566 33 810 29 786
 

Utredningsgrad 99% 99% 99% 99%

Överskottsfonden per 2017-12-31 från kommunens nuvarande pensionsförvaltare Skandia är 
1 878 tkr. För den föregående pensionsförvaltaren KPA är överskottsfonden 3 136 tkr.

Not 18 Andra avsättningar Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Uppskjutna skatter  0 41 273  35 656 
 

Avsatt till återställande av deponi  

Redovisat värde vid årets början 18 784 18 784 18 784 18 784 

Nya avsättningar 0 0  0

Ianspråktagande avsättningar 0 0  0

Outnyttjade belopp som återförs 0 0  0

Förändring av nuvärdet -1 674 0 -1 674  

Summa andra avsättning 17 111 18 784 58 384 54 440

Not 19 Långfristiga skulder Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Lån i banker och kreditinstitut 30 000 426 345 428 974

Skuld Finansiell leasingavtal 658 658  
0  

Förutbetalda intäkter som regleras  
över flera år 0  

Anslutningsavgifter 7 377 6 652 7 377 6 652

återstående antal år (vägt snitt) 0  

Investeringsbidrag 10 076 10 196 10 076 10 196

återstående antal år (vägt snitt) 0  

Summa långfristiga skulder 18 111 46 848 444 456 445 822
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Not 20 Kortfristiga skulder Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Leverantörsskulder 82 757 59 650 124 488 94 568

Personal, källskatt och arbets-
givaravgifter 47 510 44 113 48 674 46 950

Personal, pensionskostnader 46 938 42 700 46 938 42 933

Övertid och semester löneskuld 89 090 84 820 91 047 88 113

Förutbetalda skatteintäkter 10 470 6 011 10 470 6 011

Kalkning och landskapsvård 782 423 782 31 426

Förutbetalda intäkter 75 044 50 445 95 576 74 826

Upplupna kostnader 20 954 12 421 29 928 19 770

Moms 2 373 3 536 7 389 4 987

Skuld VA-kollektivet 0 0 0 0

Kortfristig låneskuld 30 000 40 000 35 086 46 228

Övriga skulder, avräkningsskulder 42 435 39 623 46 792 44 413

Summa kortfristiga skulder 448 352 383 742 537 169 500 225

Not 21 Borgensåtagande Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Kommunägda bolag och stiftelser     

AB Gislavedshus 298 058 304 793 0  0

Gislaved Energi AB 108 500 76 500 0  0

Stiftelsen Isabergstoppen 24 874 25 761 0  0

Stiftelsen Torghuset 11 500 11 500 11 500 11 500

Summa kommunägda bolag 442 932 418 554 11 500 11 500
 

Egnahem och småhus 205 115 205 115
 

Föreningar och övriga  

Hestra Medborgarhus 618 676 618 676

Gislaveds Folkets hus 884 904 884 904

Anderstorps Folkets hus 976 996 976 996

Broaryd – Hestra Fiberförening 0 0 0

Kommunalförbundet Samverkan  
Åter vinning och Miljö (SÅM) 10 206 0 10 206  

Summa föreningar och övriga 12 684 2 576 12 684 2 576

Summa borgensförbindelser 455 821 421 245 24 389 14 191

Under 2017 har Gislaveds kommun tillsammans med Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner 
bildat ett kommunalförbund gällande avfallsverksamheten (Samverkan Återvinning och Miljö – SÅM). 
Medlems andel i kommunförbundets tillgångar och skulder har baserat på invånarantal enligt folkbok-
föringen i respektive medlemskommun per den 31 december 2016 (kvotfördelning). 
 Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild medlemskommun 
divideras med det totala antalet folkbokförda invånare i samtliga medlemskommuner. Kvotdelen används 
sedan för att beräkna de enskilda medlemskommunernas andel av kommunförbundets tillgångar och 
skulder. För Gislaveds kommun är kvotdelen 34,0%. 
 Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av kommunal-
förbundet eller interims direktionen ska sådan borgen vara solidarisk gentemot kreditgivaren.
Om borgensansvar utkrävs ska borgensansvaret medlemskommunerna sinsemellan fördelas enligt 
motsvarande kvotfördelning. För Gislaveds kommun innebär den 34,0%.
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Not 22 Ansvarsförbindelse  
Pensionsförpliktelser som ej tagits upp Kommunen Koncernen
bland skulder och avsättningar, tkr 2017 2016 2017 2016

Ingående ansvarförbindelse 599 019 494 217 599 019 494 217

Nyintjänad pension -2 364 6 885 -2 364 6 885

Ränte- och basbeloppsuppräkning 12 245 5 142 12 245 5 142

Ändringar av försäkringsteknisk grund 3 805 0 3 805 0

Pensionsutbetalningar -21 121 -18 827 -21 121 -18 827

Övrigt -8 997 -5 348 -8 997 -5 348

Summa pensionsförpliktelse 582 587 482 069 582 587 482 069

Förändring av löneskatten -3 986 116 950 -3 986 116 950

Utgående ansvarsförbindelse avsatt  
till pensioner

578 601 599 019 578 601 599 019

Not 23 Leasing Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Operationell leasing  

Minimileasingavtal  

med förfall inom 1 år 6 811 5 779 6 811  

med förfall mellan 1 – 5 år 3 312 4 063 3 312  

med förfall senare än 5 år  0   

10 123 9 842 10 123 0

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år  

Nuvärdet av minimi leasingavgifterna  

med förfall inom 1 år 120 3 029 120  

med förfall mellan 1 – 5 år 538 5 534 538  

med förfall senare än 5 år  0   

658 8 563 658 0
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DRIFTREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Använt Bokslut
tkr 2017 2017  % 2016

Kommunstyrelsen 106 214 98 466 7 748 92,7 95 619

Överförmyndarnämnden 3 326 2 746 580 82,6 2 868

Barn- och utbildningsnämnden 776 536 773 287 3 249 99,6 736 364

Tekniska nämnden 44 001 42 983 1 018 97,7 40 798

Socialnämnden 592 905 595 488 -2 583 100,4 583 241

Räddningsnämnden 32 074 31 830 244 99,2 31 001

Fritidsnämnden 38 407 36 042 2 365 93,8 34 477

Fastighetsnämnden -4 843 -6 421 1 578 132,6 -10 923

Kulturnämnden 34 611 33 278 1 333 96,1 29 813

Bygg- och miljönämnden 13 517 14 243 -726 105,4 10 424

Summa nämnder 1 636 748 1 621 942 14 806 99,10 1 553 683

Nämndernas budget 2017 i tabellen är inklusive täckning för kapitalkostnader

Total Nämndernas beslutade budget 2017 exklusive kapitalkostnader = 1 551 441 tkr

INVESTERINGSREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Använt Bokslut
2017 2017 % 2016

Kommunstyrelsen 400 0 400 0,0 9 234

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0,0 0

Barn- och utbildningsnämnden 13 500 12 366 1 134 91,6 15 347

Tekniska nämnden 48 100 46 607 1 493 96,9 30 310

Socialnämnden 3 986 2 932 1 054 73,6 2 834

Räddningsnämnden 4 912 5 027 -115 102,3 1 307

Fritidsnämnden 6 225 6 025 200 96,8 2 109

Fastighetsnämnden 117 400 72 235 45 165 61,5 29 497

Kulturnämnden 3 433 2 569 864 74,8 1 247

Bygg- och miljönämnden 67 32 35 48,4 422

Summa investeringar, skattefinansierade 198 023 147 794 50 229 74,6 92 307

därav  

Skattefinansierad verksamhet 177 877 129 411 48 466 72,8 76 399

Avgiftsfinansierad verksamhet 20 146 18 383 1 763 91,2 15 909

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT

Budget  Bokslut
tkr 2017 2017

FIP-bilar – Burseryd & Reftele,  
Räddningstjänsten 800 823

Ny Fordon, Räddningstjänsten 3 317 3 784

Datorer, läsplattor, Barn- och utbildning 8 250 8 948

Gata, toppbeläggningar 8 400 9 202

IT-utrustningar 16 000 15 221

Ombyggnad HVB-hem, Kastanjegården 5 343 6 191

Ombyggnation Åsenskolan, Hus-C,  
Anderstorp, proj56840 16 599 385

Ombyggnad av Simhallarna 21 341 545

Små fritidshus 5 268 5 782

Fjärrvärme, Anderstorp och Smålandsstenar 2 815 4 668

Ombyggnad bibliotek, Smålandsstenar 2 000 1 259

Reinvesteringar  
(planerat underhåll Fastigheter) 18 391 21 811
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Ordförande: Marie Johansson (S)
Förvaltningschef: Malin Aronsson
Andel av kommunens driftbudget: 6,5%

Nämndens grunduppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 
Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens ekonomi och verksamheter. Tillsammans med valnämnd 
och överförmyndare är kommunstyrelsen den nämnd/styrelse som 
kommunallagen kräver ska finnas. Kommunstyrelsen leder och samord-
nar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 
nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrel-
sen ska med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och 
agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. Kommunstyrelsen 
har en lednings- och en styrfunktion.

I ledningsfunktion ingår att leda och samordna:
•  utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen  

av medborgarinflytandet
• arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
• personalpolitik samt övergripande verksamhetssystem 
•  intern och extern information samt arbetet med att effektivisera  

administrationen
•  kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och  

IT-strategiska frågor samt informationssäkerhet
• sysselsättnings- och näringslivsfrågor 
•  mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande  

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas

•  kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik samt den 
översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten

• energiplaneringen samt främja en god energihushållning
•  lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafik-

försörjning
• EU-frågor och internationellt arbete

I styrfunktionen ingår att:
•  leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål 

och riktlinjer och ramar för hela den kommunala verksamheten
•  övervaka att de fullmäktige fastställda målen och planerna för  

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt

•  tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret

•  ansvara för samordningsträffar för nämndpresidierna och  
förvaltningscheferna

•  ha fortlöpande översikt över verksamheten i de företag, som  
kommunens helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, 
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen

•  tillse att kommunens intressen tillvaratas vid bolags- och förenings-
stämmor i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller  
annars har intresse i

Kommunstyrelseförvaltningen består av följande avdelningar: ekonomi, 
HR, verksamhetsstöd, hållbar utveckling samt kontaktcenter.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Kommunstyrelsen har arbetat mycket med stora förändringsprocesser 
och stora projekt under året. Den nya styrmodellen har tagits i bruk i en 
planeringsfas och arbetet med att skapa struktur i olika system har på-
gått. Resurser har använts till att ge verksamheterna förutsättningar för 
att hantera planering och uppföljning enligt styrmodellen. Stöd har getts 
till verksamheter på både övergripande nivå samt på förvaltningsnivå, 
samtidigt som kommunstyrelsen arbetat med förändringsprocessen 
inom den egna förvaltningen. I takt med att kommunen kommer längre i 
processen med den nya styrningen och med nya arbetssätt så kommer 
flera förbättringar med detta. Bl.a. kommer underlag vara mer genom-
arbetade och ha flera ingångsvinklar och det har skapats en tydlighet för 
både det egna uppdraget och mottagarens uppdrag. Det kommer att 
krävas fortsatt arbete med våra olika roller i de olika stödprocesserna för 
att förväntansgapet ska bli så litet som möjligt.
 Kommunstyrelsen ska svara upp mot mål som ligger i andra nämnders 
grunduppdrag. Ett stort antal aktiviteter har genomförts för att bidra till att 
svara upp mot dessa mål. Dock har stödet mot förvaltningarna har varit 
mindre än förväntat. Detta eftersom bemanning ej varit fulltalig och nya 
medarbetare behövt lära sig organisationen. Fokus har också varit på 
flera stora projekt som t.ex. arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
i Smålandsstenar och Skeppshult. 
 Arbetet med prognoser måste snarast förbättras. En god prognos-
säkerhet leder till ökad möjlighet att ta in förstärkning på de avdelningar 
som haft vakanser, sjukdom eller varit i behov av förstärkning. Det borde 
aviserats större avvikelser i prognoserna för flera delar av överskottet. 
Då hade också kommunstyrelsen kunnat utföra sina uppdrag och upp-
gifter på ett mer tillfredsställande sätt och utgångsläget inför 2018 sett 
annorlunda ut. Inför 2018 är en omfördelning inom kommunstyrelsens 
ram gjord, där största delen har omfördelats från Avdelning för hållbar 
utveckling.

Framtid

Nämnden står inför ett antal framtida utmaningar och utvecklingsområden 
som beskrivs utifrån fyra perspektiv.

Målgruppens perspektiv
•  Förändringar i närvärld och omvärld kräver alltmer fokus på lång-

siktigt ekologisk, ekonomisk och social hållbart arbete i kommunen. 
Bostäder, klimatanpassning och integration är prioriterade områden 
att arbeta vidare med.

•  Fortsätta utveckla arbetssätt som skapar möjlighet för dialogen 
med invånare, samverkan med näringslivet och nätverkande med 
andra kommuner och aktörer.

•  Fortsätta arbetet med att förenkla för invånare att komma i kontakt 
med kommunen.

Medarbetarperspektiv
•  Arbeta med strategiskt personalarbete för att vara en attraktiv  

arbetsgivare. 
• Fortsätta förtydliga medarbetarperspektivet.

Verksamhetsperspektiv
•  Ständigt utveckla den digitala mognaden i organisationen för att 

klara leverera service och tjänster med rätt kvalitet, utifrån förändrade 
förutsättningar för kommunen (t.ex. befolkningsutveckling och  
utmaningar inom personalförsörjningen).

• Organisering av arbetet med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv.

Ekonomiperspektiv
•  Utveckla stödrollsuppdraget och uppsiktsplikten, kopplat till de  

utmaningar och utvecklingsbehov som kommunen står inför.
•  Fortsatt fokus på styr- och ledningsfrågor för att ständigt förbättra, 

kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera verksamheten.

Nämndsredovisning KOMMUNSTYRELSEN
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Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 130 857 130 486 125 389 5 097

./, intäkter -35 438 -24 272 -26 923 2 651

Nettokostnader 95 419 106 214 98 465 7 748

Nettoinvesteringar 9 234 400 0 400

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Politiskt ansvar 10 160 10 999 10 692 308

Kommunledning + IT 4 699 15 483 18 249 -2 767

HR-avdelning 8 715 14 233 13 302 931

Hållbar utveckling 14 978 21 315 16 619 4 696

Ekonomienheten 17 724 23 071 21 549 1 522

Verksamhetsstöd 13 246 15 575 13 038 2 537

Kontaktcenter 4 178 5 538 5 016 522

Mark- och exploate-
ringsenheten 9 458 0 0 0
IT-avdelning 12 261 0 0 0

Totalt 95 419 106 214 98 465 7 748

Programområden inom nämnden har förändrats från 2016 till 2017. 
Mark- och exploatering samt IT-avdelning ingår inte helt eller delvis i KS 
2017. Det gör att siffrorna inte är helt jämförbara.

Ekonomiskt resultat
År 2017 gör kommunstyrelsen ett överskott på 7 748 tkr. I resultatet ligger 
en engångssumma bestående av en momsersättning från skatteverket 
på 800 tkr. Kommunstyrelsen har ersatt den nya IT-organisationen för 
omställningskostnader. Ett stort antal vakanta tjänster och intern rörlig-
het på förvaltningen, har skapat vakanser i väntan på ny personal. Detta 
främst inom ekonomiavdelningen och avdelning för hållbar utveckling. 
Avdelning för hållbar utvecklings stora överskott beror på att en bortprio-
ritering av projekt till förmån för arbetet med fördjupad översiktsplan för 
Smålandsstenar och Skeppshult, har gjorts. Det har dessutom sökts 
externa medel för att finansiera delar av verksamheten, vilket också be-
viljades. Avdelningen har tillsatt ny avdelningschef, sjukskrivningar och 
föräldraledighet. Avdelning för verksamhetsstöd har också avvikelse 
mot budget. Det planerade e-arkivet var budgeterat på helår, men kom 
igång i slutet av 2017. En stor del av det arbete som bedrivits under 2017 
har krävt mer personalresurser än medel för aktiviteter, t.ex. arbetet med 
kommunikativt ledarskap. Digitalisering – medel för e-utveckling, har ett 
stort överskott. Det har inte genomförts aktiviteter kring digitaliseringen 
som krävt medel. Fram tills i maj inriktades arbetet främst mot den nya 
IT-organisationen. Inför 2018 är därför en omfördelning inom kommun-
styrelsens ram gjord, där största delen har omfördelats från Avdelning 
för hållbar utveckling, vilket tidigare nämnts.

Investeringsredovisning
Under året har inga investeringar gjorts på kommunstyrelsen. De plane-
rade investeringar som var budgeterade för räknas som drift och har 
därför inte belastat investeringsbudgeten. Överskottet blir 400 tkr.

Personal 

Den 1 november 2017 hade kommunstyrelseförvaltningen totalt 141 
tillsvidareanställda jämfört med 81 tillsvidareanställda 2016. Av de tills-
vidareanställda är 16 män och 125 kvinnor. Orsaken till detta beror på 
att bemanningsenheten infördes 2017 som en ny verksamhet inom för-
valtningen. I denna finns fast anställd bemanningspersonal som bokas 
upp på korttidsfrånvaro i verksamheterna. 

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6,6 5,8 5,1 

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 68,9 64,5 23,2 

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 85,3 91,0 83,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 95,1 96,0 94,0

Andel män som arbetar 
heltid 100 100 100 

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 0 1,0 3,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 0 

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 4,9 3,0 2,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0 

Kommunstyrelseförvaltningen uppfyller styrtalet att sjukfrånvaron inte 
ska överstiga 5,3%. Kommunstyrelseförvaltningen uppnår tyvärr inte styr-
talet att minst 90% av de anställda ska haft utvecklingssamtal. De 13 
anställda som inte haft utvecklingssamtal uppger att detta beror på att 
de nyligen börjat sin anställning, de har fått ny chef, att det inte varit på 
arbetsplatsen pga. ledighet eller att tiden bokades om till januari 2018. 
Heltidsmåttet för kvinnor i förvaltningen är 94%. Sysselsättningstalet 
(100%) för männen är oförändrad sedan 2012. Alla anställda har i sin 
grundanställning på 100% och de 6% i statistiken är de tjänster där den 
anställde har partiell sjukersättning och där arbetsgivaren med anledning 
av detta inte kan anställa på heltid.

Miljö 

Under året har Gislaveds kommun genomfört och samverkat kring en 
hel del insatser inom miljöområdet på lokal och regional nivå. Precis 
som tidigare år har kommunen deltagit i länets fokusgrupper samt miljö-
målsgrupp där bland annat ett nytt åtgärdsprogram, Grön handlingsplan, 
behandlats under året för antagande 2018. Kommunen gick under hösten 
med i Klimatrådets satsning Solmatchen, med löfte om att installera 
minst 60 kW solceller senast 2019. Deltagande i Projektet HELA resan, 
som syftar till att öka hållbara transporter till och från jobbet samt resor 
i tjänsten, har varit ytterligare en viktig satsning. Under hösten hölls ett 
uppstartsmöte och arbetet sätter igång på allvar 2018. Ytterligare ett led 
i att öka hållbart resande har Gislaveds kommun aktivt deltagit i arbetet 
med att utveckla HNJ-banan, ett treårigt försöksprojekt där man utökar 
tågturerna mellan Halmstad – Nässjö – Jönköping för att öka resandet på 
banan. Under temaveckan Fokus hållbarhet arrangerade förvaltningen en 
näringslivsfrukost med tema stöd för miljöinvesteringar där länsstyrelsen 
informerade om Klimatklivet och solcellsstödet till företag. I samband 
med temaveckan arrangerade också en fossilfri fordonsmässa. Förvalt-
ningen har genom avdelningen Hållbar utveckling föreläst om hållbarhet 
på Gislaveds Gymnasium. Miljöombuden är viktiga för kommunens miljö-
arbete och får därför regelbunden kompetensutveckling. Årets miljöom-
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budsutbildning hade tema hållbar mat. Gislaveds kommuns miljöstipen-
dium 2018 tilldelades Anna Samuelsson, Skeppshult, för hennes insats 
i arbetet att möjliggöra för fler lokalt producerade livsmedel att serveras 
i kommunala kök i samband med livsmedelsupphandlingen som gjorts 
under 2017.
 Biogasfrågan har varit i fokus under året där kommunen har deltagit 
ett arbete på länsnivå med Energikontor Norra Småland och länstrafiken 
om hur både produktion och användning av biogas skulle kunna öka i 
länet. Vidare har diskussionerna om biogasproduktion baserad på stall-
gödsel i Reftele-området fortsatt. En särskild utredning om möjligheter 
till biogasproduktion kommer att färdigställas under första delen av 2018. 
Även arbetet med att skapa en gemensam långsiktig plan för ladd-
infrastruktur i kommunen har inletts tillsammans med de kommunala 
bolagen. Från 1 januari 2018 sköter kommunalförbundet SÅM avfalls-
hanteringen i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd. Gislaveds 
kommun har tillsammans med övriga kommuner varit en del av arbetet 
med en ny avfallsorganisation. 

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. 
Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner  
och organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling. 

Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och  
på landsbygd.

Ta fram en revidering av fördjupning av översikts planen 
för Smålandsstenar och Skeppshult. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Öka medborgarnas digitala delaktighet. 
Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. 
Ökad samverkan och samarbete kring integration i 
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.



Utveckla och skapa goda förutsättningar för de  
förtroendevaldas arbete 

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

Minska användningen av farliga kemikalier både i den 
kommunala organisationen och i kommunen. 

Minska Gislaveds kommuns sårbarhet för klimat-
förändringar. 

Prioritera arbetet med social hållbarhet utifrån  
kommunstyrelsens uppdrag med att leda samordna  
och följa upp.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.



Underlätta nyetablering/nyföretagande och  
ett expansivt företagande.

Öka kunskapen kring näringslivets förutsättningar  
genom fler företagsbesök inom olika näringar  
i kommunen.



Stödja projekt inom näringsliv, besöksnäring,  
landsbygdsutveckling i med innovativ inriktning  
i förstudiefasen.



  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Ordförande: Lis Melin (M)
Förvaltningschef: Malin Aronsson
Andel av kommunens driftbudget: 0,2%

Nämndens grunduppdrag

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

Framtid

Ett alltmer komplicerat samhälle, kan leda till att behovet av hjälp ökar. 
Till de enkla uppdragen finns gode män. Alltfler behöver hjälp för psykiska 
diagnoser, missbruk, stora ekonomiska problem, familjekonflikter m.m. 
Till de uppdragen krävs det kunskaper som är svåra för frivilligarbetande 
lekmän att utföra. Professionell hjälp måste ibland anlitas. Det som inte 
har varit positivt för vår verksamhet är den negativa bild som massmedia 
har förmedlat till allmänheten. Nämnden känner sig trygg med att det 
finns en stor kunskap hos våra handläggare, och att alla ställföreträdare 
får råd och stöd i sina uppdrag. Nämnden måste alltid vara aktiv med att 
hitta nya personer som vill hjälpa till och det kommer ha framgång även 
under 2018.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 6 883 7 376 6 402 974

./. intäkter -3 813 -4 050 -3 656 -394

Nettokostnader 3 070 3 326 2 746 580

Nettoinvesteringar 0 0 0

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Överförmyndare 2 869 3 326 2 791 535

Ensamkommande 
barn 201 0 -45 45

Totalt 3 070 3 326 2 746 580

Ekonomiskt resultat
Nämndens kostnader har varit lägre än budgeterat, framför pga. allt över-
skott på nämndens utbildningar. Utfallet för externa förvaltartjänsten är 
lite lägre än budget. Nämnden överväger noga innan man tar till externa 
förvaltningstjänster. Överförmyndarverksamheten har blivit mer och mer 
komplex så nämnden tog till extra vid budgetarbetet, då det var svårt att 
förutse framtiden. Överskott även på kostnader och intäkter för gode män 
pga. färre utbildningar än planerat och lägre arvoden och större intäkter 
från huvudmän.

Verksamheten för ensamkommande barn ska finansieras helt av statliga 
medel. Socialförvaltningen har dock fått finansiera delar av verksam-
heten, pga. att ensamkommande barn i vissa fall ej erhållit en särskild 
tillförordnad vårdnadshavare i tid. Det redovisas ett litet överskott.

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla ensamkommande barn som erhållit PUT ska  
tilldelats en särskild tillförordnad vårdnadshavare  
inom en månad.



Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Alla invånare som fått beviljat gode man i  
Gislaveds kommun ska få det inom 1 mån. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Nämndsredovisning RÄDDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Johan Nilsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,0%

Nämndens grunduppdrag

Räddningstjänsten ska skapa förutsättningar för den enskilde att hantera 
vardagsolyckor, olyckor, oönskade samhällsstörningar och höjd bered-
skap. När den enskilde inte klarar detta ska förvaltningen hindra vidare 
skadeutbredning samt lindra, stödja och därefter lära från det inträffade.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Nämnden har ett ekonomiskt resultat som ligger nära given ram. Verk-
samheten har i stort fullföljt sitt grunduppdrag. Dessvärre har bered-
skapsnumerären inte kunnat upprätthållas på alla stationer under året. 
De brister som uppkommit har kompenserats med FIP och fri inryckning 
av personal. Räddningstjänsten larmas på allt fler händelser. Detta innebär 
att kostnaderna ökar, men framförallt så har fler medborgare/besökare 
eller företagare drabbats. Ökningarna sker på de flesta larmtyperna. 
Huvuddelen av händelserna går inte att förebygga men det är viktigt att se 
helheten. Rekrytering av deltidsbrandmän är viktigt och är en av de prio-
riterade arbetsuppgifterna för nämnden. Totalt har ett femtontal personer 
rekryterats under året. Nytt för året är även att arbetsgivarna har upp-
märksammats på ett organiserat sätt.

Framtid

Rekrytering av deltidsbrandmän kommer fortsättningsvis vara en utma-
ning. Trenden med mer pressade levnadsmönster och en mer styrd 
arbetsmarknad kommer inte att minska. Arbetet med att hitta flexibla 
lösningar fortsätter. Arbetet med att återuppbygga totalförsvaret kommer 
att påverka räddningstjänsten. I dagsläget är det oklart hur förändringen 
blir men räddningstjänsten är, och kommer framgent att vara, en viktig 
aktör för trygghet och säkerhet i fredstid såväl som under höjd bered-
skap. Utmaningen för räddningstjänsten framöver är att vara en brygga 
mellan det offentliga och olika samhällsgrupper. Ett sätt är att ha kon-
takter med olika föreningar, genomföra utbildningar till kommunanställda 
och andra samt marknadsföra räddningstjänsten som en bra arbets-
plats oavsett etnisk bakgrund. Att förstå behovet hos den som tar emot 
vår service blir allt viktigare och mer komplext. Här behövs utbildning, 
förebyggande arbete och inte minst nyfikenhet. De utredningar som kan 
komma att påverka räddningstjänsten är ”En effektivare kommunal 
räddningstjänst” och ”Alarmeringsutredningen”. Dessa utredningar kom-
mer att presenteras under våren och försommaren 2018. En effektivare 
kommunal räddningstjänst berör styrning av, tillsyn på och utveckling av 
kommunal räddningstjänst. Alarmeringsutredningen handlar om SOS 
Alarm ska vara ett bolag som idag eller en myndighet, och i så fall vilket 
uppdrag de kommer att få. Indirekt kan detta påverka behovet att regio-
nalt säkra en obruten larmkedja. Förväntan från media och allmänheten 
att få en kontinuerlig information ökar hela tiden. Till det kommer ett 
komplexare samhälle där stöd från bakre ledning behöver, på sikt, öka. 
De antagonistiska hoten tas även upp som en framtida oroskälla. En 
aktiv samverkan med polis, regionen och andra inom F-samverkan är av 
stor vikt. Att aktivt bidra och därmed att ta del av det stöd som inre 
befälets (samlokaliserad med SOS Alarm) ger, blir nödvändigt framöver. 
En annan framtidsaspekt är att de olyckor som inträffar blir allt mer 
komplexa. Ny teknik och nya material inom byggnation av bostäder ställer 
högre krav på räddningstjänsterna att hänga med i omvärldsbevakningen 
inom dessa områden.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 47 106 46 762 47 517 -754

./, intäkter -16 105 -14 688 -15 686 998

Nettokostnader 31 001 32 074 31 830 244

Nettoinvesteringar 1 353 4 912 5 027 -115

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Nämnd 51 69 47 22

Räddningstjänst 31 025 32 005 31 954 51

Krisberedskap -75 0 -170 170

Totalt 31 001 32 074 31 830 244

Ekonomiskt resultat
I stort har räddningstjänsten följt budgeten inom alla verksamhetsområ-
dena. Både intäkterna och kostnaderna är högre än budgeterat. En stor 
del av orsakerna till ökningarna är Lannabranden, där Räddningstjänsten 
Gislaved – Gnosjö bistod Värnamo kommun som fakturerades med ca 
750 tkr. Antalet händelser som vi larmats har ökat ytterligare under 2017 
till 750 st. Jämfört med år 2015 då antalet händelser var 585 st. Det 
ökade antalet innebär också en ökad kostnad, eftersom det är kopplat till 
ersättning för deltidsbrandmän. Under hösten inkom 150 tkr från MSB 
för att starta upp arbetet med civilt försvar. Det kom däremot inte några 
tydliga direktiv kring motprestation. Det är allt för sent att starta upp ett 
arbete utan riktlinjer under hösten. Detta innebär att en stor del av detta 
stadsbidrag förblev outnyttjat.

Investeringsredovisning
Investeringsmässigt så har räddningstjänsten införskaffat två FIP-bilar 
införskaffats till Burseryd och Reftele. Dessa stationer har också nya 
mindre släckbilar. 
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RÄDDNINGSNÄMNDEN Nämndsredovisning 

Personal

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,9 2,9 1,8

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 35,3 58,9 0

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 85,8 77,0 100

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 100 100 100

Andel män som arbetar 
heltid 96,3 96,0 96

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 0 0 0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 3,7 4,0 4,0

Tabellen ovan gäller heltidspersonalen. För RIB-anställd personal finns 
inte statistik tillgänglig.

Sjukskrivningstalen är mycket bra. Dock är statistiken lite missvisande 
för de som tar en semesterdag istället för en enstaka karensdag, vilket 
inträffat vid fåtal tillfällen. En anledning till de låga sjuktalen är att många 
medarbetade inte jobbar dagtid och sjukdom påverkar inte arbetet. Under 
2017 har vi fler dagtidsanställda än tidigare, men ändå sjunker sjukfrån-
varon. Utvecklingssamtalen har ökat till 100%, eftersom det var ett byte 
av enhetschef i samband med förra årets omgång av samtal. I år har det 
varit en stabil chefsnärvaro, vilket medfört att alla samtal kunnat genom-
föras enligt plan. Personalomsättningen inom deltidsorganisationen har 
under året varit att 15 personer slutat och 14 nya medarbetare tillkommit. 
Utmaningarna är fortsatt stora för att rekrytera RIB-personal. Under 2017 
har inga nya medarbetare behövt rekryteras inom heltidsorganisationen, 
vilket är glädjande då det inte inträffat på flera år. Fokus har kunnat ligga 
på utveckling av verksamhet och personal.

Miljö 

Arbetet med att ta fram handlingsplaner för att minska användningen av 
farliga kemikalier har inte kunnat påbörjas. Dock köps inte fler kemikalier 
(eller mängder) in än vad som är nödvändigt och upphandlade leveran-
törer har använts där sådana finns. Under året har en elbil provats under 
en vecka och inför byte av leasingbil kommer flera olika elektriska alter-
nativ att övervägas. Räddningstjänsten har liksom andra myndigheter 
en skyldighet att använda bästa möjliga sätt för att släcka bränder. Dock 
hamnar frågan om att utreda i kläm med miljömål. Det går inte alltid 
släcka bränder och utredningsmöjligheterna minskar då, samtidigt som 
en släckinsats kan riskera att påverka miljön. Det finns inga entydiga 
riktlinjer från nationell nivå vilket skapar utmaningar för enskilda befäl att 
fatta beslut vid brandsläckning. Detta eftersom befälen kan bli personligt 
ansvariga för eventuella miljöbrott. Användningen av skum vid bränder 
är ifrågasatt på nationellt plan och inom Räddsam F är sedan tidigare en 
rutin antagen med stora restriktioner för användning av skumvätska vid 
räddningsinsatser.

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

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

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Utveckla hemvården och det förebyggande arbetet  
för att skapa en bättre fungerande vardag.

Utökat samarbete med andra förvaltningar och  
organisationer i syfte att öka trygghet och säkerhet  
för de äldre.



Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Stärk den enskildes möjligheter att förebygga och agera 
vid en samhällsstörning eller annan oönskad händelse. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Prioritera arbetet med utveckling av e-samhället. 
Ökad samverkan och samarbete kring integration i 
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration, mångfald och jämställdhet.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Bedriva effektiv och rättssäker myndighetsutövning.


Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Skapa intresse för kommunerna som en plats att bo, 
leva och verka i. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Nämndsredovisning TEKNISKA NÄMNDEN

Ordförande: Jörgen Karlsson (S)
Förvaltningschef: Peter Edvinsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,7%

Nämndens grunduppdrag

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden under 2017:
•  Väghållning med gatubelysning samt torg, parker och tätortsnära 

natur och skog
• Vattenförsörjning och avloppsbehandling samt renhållning
•  Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet samt MEX 

(mark och exploatering)

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfull-
mäktige särskilt beslutar om.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Den sammantagna bedömningen av tekniska nämndens resultat för 
2017 är god. Tekniska förvaltningen har arbetat fram en VA-plan som 
klargör utbyggnadsbehovet av vatten och avlopp utanför samhällena i 
Gislaveds kommun. Investering i ny vattentäkt fortgår för att säkra fram-
tidens vatten försörjning. Målet att tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten 
till våra kom muninvånare är uppfyllt. Tekniska nämnden har mål som gäller 
information till allmänheten på kommunens hemsida. Delar av målet har 
genomförts på ett bra sätt men behovet av att förbättra informationsflödet 
finns. Arbetet fortsätter med att bygga ut cykelvägsplanens intentioner 
i kommunen. Verksamhetsmässigt har inte målen uppnåtts som förväntat. 
Största anledningen är personalomsättningen på vissa tjänster som ger 
stor inverkan i det dagliga arbetet. Under 2018 kommer förvaltningen 
arbeta med att ställa om resurserna för att vi ska känna att vi gör rätt 
saker samt att vi känner tillfredställelse och skapa en god arbetsmiljö. 

Framtid

Attraktiviteten i en kommun är mycket viktig och tekniska nämnden har 
som målsättning att Gislaveds kommun ska bli ännu attraktivare. Tekniska 
nämndens investeringar har fokus på Vision 2040. För de yngsta kommun-
invånarna kommer en fortsatt upprustning av lekplatser och uppbyggnad 
av cykelbanor i närheten av skolor att ske successivt under de närmaste 
åren. Gislaveds kommun har en låg olycksstatistik för oskyddade trafikan-
ter. Det är viktigt att det arbetet får fortsätta och resultera i ytterligare 
investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder. Tekniska nämnden har fr.o.m. 
2017-01-01 tagit över ansvaret angående kommunens exploaterings-
mark. I uppdraget ska samhällets utbyggnad av bostads- och industri-
tomter hanteras och kommunens reservmark ska utvecklas på ett kost-
nadseffektivt sätt. Under 2018 kommer en ny skogsbruksplan tas fram 
inkl. kommunens tätortsnära skog. VA-verksamheten kommer under de 
närmaste åren att arbeta med den framtagna VA-planen (både inom och 
utom verksamhetsområden) och saneringsplan (förnyelse av uttjänta 
ledningar). I Utblicksdokumentet har man beslutat att öka förnyelsetakten 
av de uttjänta ledningarna. Kraven på våra vatten- och avloppsrenings-
verk kommer att bli större och problemet med slam från reningsverken 
måste lösas på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bättre sätt. Viktigt 
är att arbeta med vattentillgång vid torka och hantera dagvattenfrågan 
vid skyfall. Arbeten med återställning och avslutande täckning av Mossarp-
tippen kommer att ta en hel del resurser i anspråk. Förhoppningsvis ska 
den av länsstyrelsen godkända avslutningsplanen kunna genomföras 
under planerad tid och finansieras med de medel som avsatts för ända-
målet. Alla gamla nedlagda avfallsdeponier (32 st) som finns inom kom-
munen undersöks om det finns föroreningar som behöver åtgärdas. 
Några kommer sannolikt att kräva extra täckning eller t.o.m. saneras, 
vilket då kommer medföra kostnader, då inga statsbidrag utgår för  
sanering av gamla kommunala deponier. Det är viktigt för framtiden att 
Gislaveds kommun är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder attraktiva 
miljöer och mötesplatser så att vi även fram ledes kan locka kompetent 
arbetskraft till jobb och boende.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 139 470 156 064 152 827 3 237

./, intäkter -98 672 -112 063 -109 844 -2 219

Nettokostnader 40 798 44 001 42 983 1 018

Nettoinvesteringar 19 934 48 100 46 607 1 493

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Adm/Nämnd/ 
Internt/Mex 4 783 11 648 10 837 811

Väghållning 27 782 24 499 24 152 347

Park 8 223 7 210 7 271 -61

Miljö 10 644 723 -79

Vatten och avlopp 
kostnad -46 187 -46 600 -45 387 1 213

Vatten och avlopp 
intäkt 46 187 46 600 45 387 -1 213

Renhållning kostnad -20 231 -20 600 -20 997 -397

Renhållning intäkt 20 231 20 600 20 997 397

Totalt 40 798 44 001 42 983 1 018

Ekonomiskt resultat
Budgetram för tekniskas verksamhet 2017 var 44 001 tkr. Årets resultat 
blev ett överskott på 1 018 tkr till största delen kopplat till lägre personal- 
och maskinkostnader. Inköpta varor och tjänster blev dyrare än budge-
terat kopplat till MIFO-åtgärder inom mark- och exploatering. Under året 
har också redovisningsprinciper för kapitalkostnader förändrats. Dessa 
avskrivningar och räntor regleras fr.o.m. 2017 budgetmässigt vid årets 
slut. Undantaget från de nya reglerna som införts 2017 är avfallsverk-
samheten och vatten- och avloppsverksamheten. Budgeterade intäkter 
inom den skattefinansierade verksamheten var 44 863 tkr och utfallet 
blev 96,9% av dessa (96,0% föreg. år) och budgeterade kostnader var 
88 864 tkr och utfallet blev 97,3% av budgeterat (98,9% föreg. år). Vatten 
och avloppsverksamheten har gjort ett överskott om 943 tkr som regleras 
mot VA-kollektivets resultatutjämningsfond. Fondens IB 2017 var 2 326, 
varav 1 315 tkr skulle reglerats senast 2017-12-31 enligt 3-årsregeln. 
Årets resultat räckte inte till för att återställa resultatutjämningsfonden. 
Det fattades 272 tkr. Ytterligare ett belopp på 1 011 tkr ska regleras senast 
2018-12-31. Det innebär att 2018 års totala överskott måste vara minst 
1 383 tkr för att uppnå fullt återställd resultatutjämningsfond. Avfall gjorde 
en förlust på 301 tkr. Avfallsverksamheten har också hanterat övertäck-
ning av deponin vid Oscarstippen i Smålandsstenar och där haft kost-
nader på ca 1 600 tkr som reglerats mot tidigare års avsättningar i balans-
räkningen. Personalkostnaderna för den skattefinansierade delen av 
tekniska verksamheten ligger totalt på 87% av budgeten (föreg. år 87%). 
Det handlar om ca 4 200 tkr i lägre personalkostnader än budgeterat 
vilket är kopplat till vakanser inom administration/MEX. Personalkostnader 
för den taxefinansierade delen ligger på 100% (föreg. år 115%). Utfallet 
består i flera olika delar. Avfall har haft mer timanställda och har orsakat 
ca 250 tkr i ökade kostnader. VA har haft stor personalomsättning på 
tjänstemannasidan vilket orsakat vakanser som gett nettoeffekt budget-
mässigt minskade kostnader med 250 tkr.

Investeringsredovisning
Nettokostnaden totalt för tekniska förvaltningens investeringar är 46 607 
tkr (föreg. år 30 789 tkr) i perioden vilket motsvarar 97% (föreg. år 64%) av 
investeringsbudgeten 48 100 tkr (föreg. år 26 221 tkr). Utfall 2017-12-31: 
taxekollektivet 18,4 mnkr och för skattekollektivet 28,2 mnkr. 97% av 
avsatt budget. Yrkesarbetare anställda på Tekniska har jobbat 9 800 h 
med investeringar 2017 (föreg. år 13 300 h). 
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Personal

Fokusering på att vara en attraktiv arbetsgivare är fortsatt viktig så att vi 
kan rekrytera de yrkeskategorier som behövs för vår verksamhet. Det är 
främst ingenjörstjänster som är extremt svåra att rekrytera, men vi har 
även svårt att rekrytera personal som yrkesarbetare. Under 2017 har vi 
rekryterat sju nya personer inom verksamheten (gatuchef, stabschef, 
VA-chef, två ingenjörer, en arbetsledare på VA och en ny trafikingenjör). 
Behov av rekryteringarna fortgår in i 2018 års verksamhet med personal 
till MEX m.m. för att klara vårt uppdrag. Tekniska förvaltningen har under 
det senaste året fokuserat på arbetsmiljön och ledarskapet. Medarbetar-
samtal och lönesamtal ser vi som en mycket viktig del i utvecklingen av 
våra medarbetare och chefer. Under året har förvaltningen fortsatt att 
utveckla delar organisationen för att skapa bra förutsättningar för varje 
chef/arbetsledare får möjlighet att genomföra ett arbete med kvalitet.

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,0 4,5 5,7

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 12,7 47,4 53,8

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 80,6 75,0 100

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 92,9 98,0 94

Andel män som arbetar 
heltid 100 100 100

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 7,1 2,0 6,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0

Den totala sjukfrånvaron på tekniska förvaltningen har ökat med 1,2% 
från föregående år. Långtidssjukfrånvaron på förvaltning har också ökat 
med 6,4% från föregående år. Eftersom förvaltningen är relativt liten, får 
enstaka sjukfall stort genomslag. Vid närmare granskning av statistik 
från rehabiliteringssystemet syns det att det inte är upprepad korttids-
frånvaro som verkar vara problemet, utan snararare kortare perioder 
med fysiska eller psykiska symptom. De flesta av ärendena under 2016 
är inte arbetsrelaterade men under 2017 har andelen arbetsrelaterade 
ärenden ökat. Orsakerna varierar dock. Förvaltningens personal har 
möjlighet att vara anställd till 100%.

Miljö 

Tekniska nämnden har stor påverkan i kommunens miljöarbete. Genom 
anläggande av nya gång- och cykelvägar har miljön allmänt förbättrats. 
En säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter har skapats. Åtgärder för 
att minska energiförbrukningen har under året genomförts i den allmänna 
gatubelysningen genom samarbete med Gislaved Energi AB. Vid upp-
förande av ny belysning används energieffektiv LED-belysning som 
dimrar ned till 50% effekt under viss tid på natten, utan att känslan blir 
otrygg. Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära skogarna 
har under året förbättrats genom ungdomsprojektarbete i samverkan 
med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsorganisation. 
Arbetet med undersökning av gamla deponier har påbörjats genom 
framtagande av en inventeringsplan för att MIFO-klassa våra deponier. 
Arbetet avslutas under 2017. Arbetet med att införa HVO på Mårtensgatan 
är inte genomförd pga. osäkerheten om HVO som bränsle är miljövänlig.

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. 

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner  
och organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling. 

Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och  
på landsbygd.

Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och  
på landsbygd. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Öka medborgarnas digitala delaktighet. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. 

Ökad samverkan och samarbete kring integration i 
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Förbättra kommunens kommunikation och bemötande 
gentemot näringsliv och invånare. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun



Underlätta nyetablering/nyföretagande och ett  
expansivt företagande. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Nämndsredovisning BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Susanne Norberg
Andel av kommunens driftbudget: 2,7%

Nämndens grunduppdrag

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar 
planläggning, bygglov, bygganmälan, alkoholtillstånd samt bostadsan-
passning med stöd av plan- och bygglagen, alkohollagen samt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. Nämnden är även kommunens myndighet i 
miljö- och hälsoskyddsfrågor och livsmedel med stöd av bl.a. miljöbalken 
och livsmedelslagen. Vidare ansvarar nämnden för framtagning av 
grundläggande kartor och geografiska databaser (GIS) och svarar för 
den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Om man sammanfattar 
nämndens huvuduppdrag så är det att främja en hållbar utveckling så 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö 
och hälsa.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Bygg- och miljönämnden har haft en väl fungerande verksamhet. Tillsyns-
verksamheten har fullgjorts på ett tillfredsställande sätt. Stort fokus har 
lagts på kvalitetsarbete såsom förbättra information och omarbeta mallar 
etc. Livsmedelstillsynen har ökat tillsynen. Kart- och mätverksamheten har 
fungerat väl och fortsätter att utveckla kartan och digitala karttjänster. 
Detta t.o.m. i sådan omfattning att det presenterats på användarträffar 
i Sverige. Ett visst ekonomiskt underskott på grund av färre utsättningar 
och utstakningar under året än budgeterat. Bygg- och planverksamheten 
har fungerat bra trots en hel del personalvakanser under året. Antalet 
bygglov är fler, men intäkterna är lägre. Under året har arbete påbörjats 
med att strukturera upp och aktualisera registret för OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll). De beslut som överklagats har till största delen hållit 
vid överprövningar i högre instanser. Nämndens framtida strategier är 
att utveckla kvaliteten i arbetet genom att bygga tillit i än högre grad för 
dem vi är till för. Detta ska göras genom att förenkla och förtydliga vår 
kommunikation, vägleda, informera samt öka tillgängligheten. Målet är att 
Gislaveds kommun ska vara ett hållbart samhälle med god miljö och en 
god bebyggd miljö. Verksamheten har genomförts på sådant sätt att 
betydande steg har tagits mot uppfyllelse av de konkretiserade målen, 
se Mål och måluppfyllelse.

Framtid

Den pågående samhällsomvandlingen medför en ökad mängd arbets-
uppgifter och utmaningar, och ställer allt större krav på en effektiv admi-
nistration och modern teknik. Det ställer också stora krav på att tjänste-
männen har en god dialog och uttrycker sig enkelt och tydligt till de vi är 
till för. Gislaveds kommun är en kommun med ett starkt näringsliv, vilket 
också medför ett utökat behov av god service och tillsyn. Stora resurser 
kommer att läggas på att skapa tillit mellan verksamhetsägare och myn-
dighet. Gällande plan- och bygglag (PBL) innebär ett ökat rättskydd för 
dem som söker bygglov samt förenklade processer avseende den fysiska 
planeringen. Det nya regelverket om bygglovsbefriade åtgärder medför 
en förändrad administration vid handläggning av ärenden och ett ökat 
behov av att modernisera och effektivisera handläggningsrutiner vid för-
valtningen. En viktig fråga för de kommande åren är kompetensförsörj-
ningen till Bygg- och miljöförvaltningen. Effektivare handläggning kräver 
moderna datoriserade metoder och digitalisering av handläggningen så 
långt det är möjligt. Bygg- och miljönämnden ska i sitt uppdrag ha god 
dialog med medborgarna och andra intressenter samt ge bra service 
med hög tillgänglighet. En utmaning i framtiden är att visa att detta finns 
och utveckla dialogen än mer.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 23 107 25 705 25 166 574

./, intäkter -12 683 -12 233 -10 923 -1 300

Nettokostnader 10 424 13 482 14 243 -726

Nettoinvesteringar 422 67 32 -35

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Nämnd 484 542 443 99

Administration 3 838 3 961 3 844 117

Bygg- och  
planenheten 206 480 1 191 -711

Kart- och  
mätenheten 585 2 740 3 028 -288

Miljöenheten 2 294 3 232 3 232 0

Bostadsanpassning 3 017 2 562 2 505 57

Totalt 10 424 13 517 14 243 -726

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett negativt resultat på 726 tkr. Minskade intäkter med 
1 300 tkr samt personalkostnadernas utfall 1 151 tkr lägre än budgeterat. 
Ett underskott på kontot för material/tjänster bidrar också till nämndens 
underskott. De ökade kostnaderna på kontot är till övervägande del 
kostnader för personal som inte är anställda i kommunen. Vakanser är 
förklaringen till de lägre personalkostnaderna. Investeringarna under 
2017 är utnyttjade då nämnden har satsat på en uppdatering av ärende-
hanteringssystemet. Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska 
ramarna och med en god ekonomisk hushållning.

Investeringsredovisning
Investeringarna under 2017 är utnyttjade för att täcka kompletteringar 
av ärendehanteringssystemet.

Personal 

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 7,1 7,0 2,9

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 52,7 68,5 26,9

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 92,0 73,0 96

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 86,0 90,0 95

Andel män som arbetar 
heltid 100 100 100

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 9,0 5,0 5,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 5,0 5,0 0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Nämndsredovisning

Samtliga medarbetare har den sysselsättningsgrad de önskar. Alla har 
blivit erbjudna heltidstjänster.
 Sjukfrånvaron är nu tillbaka i ”normal nivå”. Förvaltningen har under ett 
antal haft en hög sjukfrånvaro. Orsaken har varit att det har varit långtids-
sjukdom som påverkar sjukfrånvarotalen mycket på en så liten förvaltning 
som bygg- och miljöförvaltningen. Åtgärder för att förbättra de synpunkter 
som fanns i medarbetarenkäten har gjorts under året. Främst har målen 
förtydligats genom en tydligare tillsyns- och verksamhetsplan. Förvalt-
ningen har under året satsat stort på kompetensutveckling. Detta är 
något som syns i den kartläggning som gjorts över utbildningskostnader. 
Förvaltningen har valt att prioritera webbaserade utbildningar, där så har 
varit möjligt. Dels för att få så tids- och kostnadseffektiva utbildningar som 
möjligt och dels för att det varit bra ur ett miljöperspektiv. Även personal-
möten har använts för kompetensutveckling. Samtlig personal har vid 
något tillfälle under året tagit del av planerad kompetensutveckling.  
Förvaltningen har säkerställt att samtliga anställda har haft utvecklings-
samtal med närmsta chef.

Miljö 

Nämndens möjligheter att verka för en minskad miljöbelastning i sam-
hället finns både i den rådgivning och i den tillsyn nämnden bedriver. En 
inte oväsentlig del av resurserna har under året tagits i anspråk för hand-
läggningen av markföroreningsfrågor i samband med detaljplanearbete 
och bygglovshantering. Nämnden har också sedan 2017 en resurs i pro-
aktivt arbeta med markföroreningsfrågor. Ett stort antal företagsbesök 
har gjorts för att motivera och informera om hur det enskilda företaget 
kan agera. Bygg- och miljöförvaltningen har som uttalat mål att inventera 
enskilda avlopp i syfte att fler åtgärdar bristfälliga avlopp. Detta för att 
minska den miljöbelastning som bristfälliga avlopp utgör. Nämnden har 
tillsammans med Gnosjö kommun en halvtidstjänst som energi- och 
klimatrådgivare och har genom denna möjlighet att verka för en över-
gång till mer koldioxidneutral uppvärmning. Bygg- och miljöförvaltningen 
väljer att i största möjligaste mån resa kollektivt inom kommunen, men 
även regionalt och nationellt. Man väljer dessutom när så är möjligt web-
baserade utbildningar för att spara tid, pengar och miljö.

Mål och måluppfyllelse

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Bedriva egeninitierad tillsyn inom hälsoskydd (skola, 
barnomsorg, simhallar etc.). 

Planera in pedagogiska inslag i stadsrummet för att 
främja lärande och integration över alla åldrar. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner.


Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Tillgänglighet i offentlig miljö. 
Detaljplanera goda miljöer. 

Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och  
på landsbygd.

Planlägga i attraktiva lägen.


Öka medborgarnas digitala delaktighet. Införa digital ärendehantering, med möjlighet att  
lämna ansökan digitalt i högre omfattning. 

Fortsätta att arbeta fram digitala ansökningsblanketter 
samt tillgängliggöra mer information digitalt. 

Förenkla och förtydliga nämndens beslut. 
Ökad samverkan och samarbete kring integration i 
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.

Planera in pedagogiska inslag i stadsrummet för att 
främja lärande och integration över alla åldrar. 

Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Fördjupa dialogen med näringslivet. 
Förbättrad kommunikation och information gentemot 
näringsliv och invånare. 

Möjliggöra 3D-modeller för att kunna visualisera ny  
bebyggelse/planer. 

Hålla informationsmöten eller lägga ut ”informations-
filmer” på nätet inom olika ämnesområden. 

Säkerställa att företagen har ”rätt” planförutsättningar. 
Möjliggöra för företagen att få detaljplaneändringar  
prövade efter behov.



Bedriva effektiv och rättssäker myndighetsutövning. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Fortsatt prioritering av marknadsföringen av kommunen 
och Bygg- och miljöförvaltningen som arbetsgivare. 

Underlätta nyetablering/nyföretagande och ett  
expansivt företagande.

Ökat proaktivt arbete. 

Tillgängliggöra ”öppendata”. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Nämndsredovisning SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Maria Gullberg-Lorentsson (M)
Förvaltningschef: Carina Helgesson-Björk
Andel av kommunens driftbudget: 36,2%

Nämndens grunduppdrag

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kom-
muninvånarnas 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 
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 arbets-
marknadsfrågor. Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- 
och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta om-
råden visar de kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför. De genom-
förda brukarundersökningarna visar på mycket goda resultat och inom 
visa områden bland de bästa i landet. Årets medarbetarenkät visade på 
övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet 
även om det finns områden att arbeta vidare med. Det är viktigt att inten-
sifiera arbetet med attraktiv arbetsgivare och se över arbetsbelastningen 
för vissa yrkesgrupper men också noggrant följa, analysera och planera 
kompetensförsörjningen framöver. Den ökade sjukfrånvaron är oroande 
och där måste arbetet intensifieras. Den omstrukturering som påbörjats 
de senaste åren för att långsiktigt möta de äldres behov kommer fortsätta 
de närmsta 5 åren. Utifrån rådande omständigheter anser socialnämnden 
sig uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning under 2017, Social-
nämndens måluppfyllelse bedöms vara god. Ett antal mål har karaktären 
att gälla under en längre period och för dessa är det svårt att bedöma 
dem som helt uppfyllda vid årets slut. Fyra mål bedöms vara helt upp-
fyllda vid årets slut. Se nedan under rubriken Mål och måluppfyllelse. 

Framtid

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånar-
nas behov, nya lagkrav och samhällsutvecklingen påverkar hur verksam-
heten formas. Det krävs både avvägningar, prioriteringar och effektivise-
ringar mellan olika verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och 
omfattning för att klara det inom ekonomiska ramar. De statliga ersätt-
ningarna skapar förutsättningar att arbeta med långsiktiga anpassningar 
av verksamheten samtidigt som det finns en utmaning i de ekonomiska 
förutsättningarna framåt. 2018 kommer de statliga intäkterna minska 
kraftigt för flyktingmottagandet. Utvecklingen avseende insatser till perso-
ner med funktionsnedsättning, utvecklingen av försörjningsstöd kopplat 
till utträde ur etableringen samt långsiktigt ökade kostnader kopplat till 
befolkningsutvecklingen med allt fler äldre, är andra områden som 
nämnden har utmaningar framåt. I likhet med föregående år bygger också 
2018 års verksamhet på interna omfördelning av resurser och priorite-
ringar, vilka behöver omhändertas i det kommande mål- och budget-
arbetet för 2018 och framåt. Socialnämnden har inför 2018 tagit beslut om 
omfördelningar mellan de olika programområdena för att möta framför-
allt möta de ökade behoven inom funktionshinderområdet. Social-
nämnden har trots det en fortsatt oro för utvecklingen avseende insatser 
till personer med funktionsnedsättning, utvecklingen av försörjnings-
stöd kopplat till utträde ur etableringen samt långsiktigt ökade kostnader 
kopplat till befolkningsutvecklingen med allt fler äldre. För att möta invånar-
nas behov framöver utan alltför stora kostnadsökningar, finns det ett 
antal områden som man behöver fokusera på.
 Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet 
att, oavsett ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självständigt 
liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs genom att fort-

sätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart sam-
hälle tillsammans med alla andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata 
eller frivilliga. Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför 
sjukhusen. Denna utveckling kommer att fortsätta även framöver och 
detta kommer att leda till en successiv förskjutning av ansvaret från den 
landstingskommunala sfären till den primärkommunala. Forskning visar 
att denna utveckling är positiv utifrån ett invånarperspektiv då man till-
frisknar snabbare och bibehåller sin självständighet i större utsträck-
ning. För den kommunala sektorn innebär denna förskjutning ett behov 
av en mer specialiserad kompetens samt ett behov av ökade resurser för 
denna verksamhet. Välfärdsteknologi kan användas på olika sätt, bl.a. i 
medicinskt syfte och för att underlätta vardagen och bidra till självstän-
digare liv. Tekniken kan bl.a. förenkla kommunikationen mellan personal 
och med brukare. Tillsynen och bedömningar kan göras på annat sätt 
än via fysiska besök och läkemedel kan hanteras med tekniska lösningar 
osv. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten del-
vis effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala 
larm. Ytterst blir tekniken ett sätt för verksamheten att kunna möta ökat 
antal äldre. Under utblicksperioden måste det finnas med medel för ut-
vecklingen av e-hälsa, särskilt med inriktning på e-hemtjänst. Det måste 
också finnas medel för att bygga ut bredband och fibernät så att kommun-
invånarna kan få del av nya tjänster.
 Gislaveds kommun har under de senaste åren tagit emot många flyk-
tingar och nyanlända. Den stora utmaningen är att kunna integrera de 
nyanlända så snabbt som möjligt in i samhället, så att de får ett arbete 
och därmed också blir självförsörjande. Arbetslöshetsstatistiken visar att 
det finns många lediga jobb, men att det fortfarande är många som är utan 
arbete. Man kan konstatera att de som har utländsk bakgrund i högre 
grad är arbetslösa än personer som är födda i Sverige. Det är samtidigt 
svårt för företagen att rekrytera kvalificerad personal. Det är viktigt att 
arbeta aktivt med bostadsfrågan så att befolkningen ökar och företagen 
får personal till sina lediga jobb och väljer att vara kvar i kommunen.
 Att kunna rekrytera och bibehålla medarbetare och chefer med rätt 
kompetens är en viktig framgångsfaktor för alla verksamheter. Redan idag 
finns svårigheter att rekrytera medarbetare till socialförvaltningens olika 
verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och sam-
tidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget inne-
bär att behovet av nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort. Det är 
viktigt att intensifiera arbetet med projektet Attraktiv arbetsgivare, men 
också noggrant följa, analysera och planera kompetensförsörjningen 
framöver.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 764 588 753 524 776 271 -22 747

./, intäkter -181 346 -160 619 -180 783 20 164

Nettokostnader 583 242 592 905 595 488 -2 583

Nettoinvesteringar 2 834 3 986 2 932 1 054

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Kansli- och  
utvecklingsenhet 17 411 27 757 19 062 8 695

Individ- och  
familjeomsorg 114 554 112 887 102 871 10 016

Vård och omsorg 309 974 273 171 276 235 -3 065

Funktionshinder  
och stöd 141 303 179 091 197 320 -18 229

Totalt 583 242 592 905 595 488 -2 583
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Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2017 för socialnämndens samlade verksamheter är totalt 
-2 583 tkr, vilket är drygt 0,5% avvikelse gentemot budget. Senaste 
prognosen visade på ett litet överskott och försämringen mot tidigare 
prognos beror framförallt på minskade intäkter för flyktingverksamheten 
de senaste månaderna, ökade kostnader för bemanningspersonal inom 
den kommunala hälso- och sjukvården (inhyrda sjuksköterskor), större 
obalans än prognostiserat på några områden inom vård- och omsorg 
samt att semesterlöneskulden blev mycket högre än beräknat. Social-
nämnden har under året haft kostnader för flyktingverksamhet på 4 409 tkr 
som inte har kunnat återsökas från migrationsverket. Dessa förväntades 
täckas av de övergripande flyktingmedlen när fördelningsmodellen setts 
över, vilket ännu inte är klart. Socialnämnden har i tidigare under året avi-
serat att man avsåg att komma tillbaka i bokslutet med begäran om att få 
dessa kostnader täckta av de statliga flyktingmedlen för 2017 om inte vilket 
man nu kommer att göra. Ersättningar från Migrationsverket angående 
ensamkommande barn halverats jämfört med 2016. Intäkter rörande 2016 
har inkommit 2017 som påverkar resultatet i positivt riktning, total 19 000 
tkr. Utan dessa intäkter hade socialnämnden haft ett högre underskott. 
 Individ- och familjeomsorgen har totalt ett överskott om 10 016 tkr. 
Det har varit minskade kostnader för ordinarie försörjningsstöd och ökade 
kostnader för försörjningsstöd till flyktingar. Detta beror på att kostna-
derna ökar för försörjningsstöd till flyktingar då etableringsersättningen 
upphört för många nyanlända. Det föreligger även en väntetid hos Arbets-
förmedlingen gällande handläggningstiden avseende glappet för flyk-
tingarna, varvid de ansöker om ekonomiskt bistånd för sin försörjning 
fram tills etableringsersättningen kommit igång. Kostnader för tillfälliga 
boenden har ökat med anledning av bostadsbristen, både vad gäller 
flyktingar såväl som övriga sökande. Kostnader för tandvård har också 
ökat under 2017. Kostnaden för flyktingboendet på Solbacka blev 281 tkr. 
Dessa kostnader har inte budgeterats tidigare och återsökas ur kommu-
nens flyktingpengar. Verksamheten med ensamkommande barn visar 
ett totalt överskott på 9 185 tkr. Verksamheten har minskats under året. 
HVB-hemmet Mofors har avvecklats och Kastanjegården har öppnat. 
HVB-hemmet Furugården i Smålandsstenar och gjorts om till stödboende 
med 26 platser. Under året har de externa placeringarna minskats och 
omförhandling av alla avtal har skett och därför har externa placerings-
kostnader minskats. Arbetsmarknadsorganisationen visar en negativ 
budgetavvikelse på 804 tkr. Det beror på att intäkter på extratjänster mot-
svarande ca 1 200 tkr som budgeterats 2017 kommer som intäkt 2018.
 Barn och familj visar ett budgetöverskott på 1 608 tkr. Den positiva av-
vikelsen baseras främst på problem att under det gångna året rekrytera 
socionomer och att det under perioden uppstått vakanser. En fortsatt låg 
nivå avseende externa placeringar som grundats på en grundlig analys av 
möjligheterna till alternativa insatser för att exkludera dyra HVB-place-
ringar har också påverkat resultatet. Vård- och omsorg redovisar totalt ett 
negativt resultat på 3 065 tkr. Resultatet beror framförallt på svårigheter 
att rekrytera sjuksköterskor, vilket inneburit ökade kostnader för köp 
från bemanningsföretag, högre semesterlöneskuld än tidigare år samt 
obalans på några vård- och omsorgsboenden. Utförandet av hemtjänsten 
i egen regi visar på ett underskott på 6 560 tkr. Personalkostnaderna går 
inte i hand med intäkterna. Ett förändringsarbete är påbörjat och en 
effektivisering i tätorterna samtidigt som förvaltningen har fått i uppdrag 
att genomlysa verksamheten, ett arbete som pågår. Vård- och omsorgs-
boendena totalt visar också på ett underskott motsvarande drygt 3 000 tkr. 
Det är några av boendena som är i obalans. Obalansen ökade de sista 
månaderna under 2017. Hög sjukfrånvaro samt ökad semesterlöneskuld 
är några av orsakerna. Även invånarnas behov av hemtjänst har under 
året legat på en nivå över budgeterade medel och underskottet för hem-
tjänst är drygt 5 300 tkr 2017. Vilket innebär att det samlade underskottet 
för hemtjänst är drygt 13 000 tkr.
 Den kommunala hälso- och sjukvården lämnar en positiv avvikelse uti-
från budgeten. Det beror främst på att rekryteringen till ”Trygg och säker 
hemgång” tagit lite längre tid än beräknat. Den största ekonomiska nega-
tiva obalansen ses inom funktionshinderområdet och verksamheten har 
ett underskott på 14 000 tkr för året. Underskottet beror på ökade behov 
och att antalet externa placeringar ökat gällande gruppbostäder, daglig 
verksamhet och boendestöd, vilket medfört ökade kostnader. Det har 
också tillkommit nya personlig assistans-ärenden i privat LSS. Sjuklöne-
ersättningen till privata assistans-bolag har också ökat. En genomgång 

av nuvarande avtal med Solbacken AB pågår. En översyn har genom-
förts gällande om en del av de ökade behoven kunde täckas med statliga 
medel från migrationsverket vilket översynen visat och ansökan är lämnad. 
Gruppbostäder och daglig verksamhet i egen regi visar tillsammans ett 
överskott, vilket visar att schemaförändringar och en allmän återhållsam-
het har gett resultat. Korttidsverksamheten och personlig assistans redo-
visar ett underskott med 3 000 tkr. Under de senaste åren har det skett 
en stor ökning av beslutade timmar, framförallt inom personlig assistans 
vilket delvis hänger ihop med försäkringskassans förändrade bedöm-
ningar. Förvaltningsövergripande beror överskottet framförallt på att de 
medel som finns till nämndens förfogande för att kunna omfördela under 
löpande budgetår inte tagits i anspråk.
 
Investeringsredovisning
Socialnämndens investeringar visar ett outnyttjat utrymme på 1 084 tkr 
(budget 3 986 tkr). En del av summan beror på förseningar kopplade till 
flytten in i nya lokaler vid Weland för hemvården, men även IT- investe-
ringar som inte kunnat genomföras i den takt som planerats. De större 
investeringarna under året har varit: 525 tkr för HVB Kastanjegården 
(möbler) och 1 700 tkr för flytt till Welands lokaler (kontorsinredning och 
möbler i huvudsak).

Personal

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kom-
petens är en viktig framgångsfaktor för alla verksamheter. Idag finns 
svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare inom socialförvalt-
ningens samtliga verksamheter. Verksamheten förväntas växa de när-
maste åren och samtidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta 
sammantaget innebär att behovet av nyrekrytering kommer fortsätta att 
vara stort i samtliga av socialnämndens verksamhetsområden. Årets 
medarbetarenkät visade på övergripande goda resultat för socialförvalt-
ningens samlade verksamhet men det finns områden att arbeta vidare 
med som t.ex. arbetsbelastningen. Det är även viktigt att intensifiera 
arbetet med Attraktiv arbetsgivare, men också noggrant följa, analysera 
och planera kompetensförsörjningen framöver.
 Inom programområde Funktionshinder och Stöd har personalen en hög 
kompetens. I stort sett all tillsvidareanställd personal har som lägst en 
gymnasieutbildning, oftast vård- och omsorgsprogrammet eller barn- 
och fritidsprogrammet (några undantag finns inom personlig assistans). 
Många medarbetare har dessutom en YH-utbildning till stödpedagog och/ 
eller annan specialistkompetens. Samtliga bistånds- och LSS-handläg-
gare har adekvat utbildning och flera har också gått olika påbyggnads-
utbildningar. Det gäller även administrativ personal och områdeschefer. 
Utmaningen är att behålla denna höga kompetensnivå. Inom individ- och 
familjeomsorgen kommer rekryteringsbehovet inom samtliga områden 
förväntas vara högt och svårigheter finns att hitta behörig personal. 
Fr.o.m. 2014 finns behörighetskrav för socialsekreterare som arbetar med 
barn att de ska ha en socionomexamen eller motsvarande. En utmaning 
är att få en verksamhet som klarar de av Socialstyrelsen uppställda kraven 
på behörighet för handläggare som arbetar med barn.
 Mer än 90% av omvårdnadspersonalen inom programområde vård- 
och omsorg har formell kompetens på gymnasienivå. Personal som sjuk-
sköterskor, fysio- och arbetsterapeuter uppfyller arbetsgivarens kom-
petenskrav. Programområdet har under flera år erbjudit utbildning på 
högskolenivå inom psykiatri och demens, personcentrerad omsorg och 
palliativ vård för alla personal. Kockutbildning och utbildning av aktivitets-
pedagoger på yrkeshögskolenivå har genomförts. Verksamhetsledare 
och områdeschefer erbjuds ledarskapsutbildning på högskolenivå. En av 
de stora utmaningarna är att behålla nuvarande kompetensnivå och möta 
nya personalbehov. Det senaste året har svårigheten med att rekrytera 
sjuksköterskor eskalerat och skapat svårigheter för verksamheten.

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen på följande sida.
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Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6,7 8,1 9,4

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro

48,0 50,3 52,1

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 75,1 81,5 84,0

Heltid/deltid
Andel kvinnor som arbetar 
heltid

40,6 49,0 88,0

Andel män som arbetar 
heltid

66,7 76,0 97,0

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99%

41,0 37,0 8,0

Andel män som arbetar 
75 – 99%

19,0 14,0 1,0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75%

18,4 14,0 4,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75%

14,3 10,0 1,0

Ökningen av sjukfrånvaron är i linje med ökningar inom hela arbets-
marknaden. Svårigheterna att rekrytera medarbetare medför en ökad 
arbetsbelastning på många arbetsplatser, vilket i sin tur kan leda till en 
högre sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvarons andel jämfört med 2015 har 
ökat något, men är ändå klart lägre än den var under åren 2013 och 2014. 
Andelen som uppger att de haft utvecklingssamtal har ökat sedan 2015. 

Den ökade personalomsättning samt antalet nya anställda chefer påver-
kar delvis att målet inte uppnåtts. Andelen som har en heltidsanställning 
har ökat markant under året, för kvinnor från 49% till 88% 2017. Även hos 
män ses en ökning. Sammantaget kan stora delar av ökningarna antas 
vara relaterade till heltidsprojektet, och är glädjande ur ett jämställdhets-
perspektiv. Dock väljer fortfarande många medarbetare att inte arbeta 
heltid, vilket är något som förvaltningen behöver arbeta med framöver.

Miljö 

Fastighetsnära insamling är införd och upplevs fungera bra i de flesta av 
förvaltningens verksamheter. Vad det gäller inköp av ekologiska livsmedel 
har en ökning skett från 32% 2016 till 37% år 2017, vilket innebär att målet 
på 35% 2017 är uppnått. För sex av åtta tillagningskök utgör andelen eko-
logiska livsmedelsinköp mer än 35%. Förvaltningen arbetar på många sätt 
för att minska resandet i bil och miljöombud finns på samtliga enheter/
områden.

Mål och måluppfyllelse

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Skolans pedagogiska insatser och socialtjänstens stöd-
insatser, för barn och unga i behov av extra stöd, ska 
vara samordnade för att på så vis förbättra elevernas 
möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolan.



Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Medarbetarna ska ha kunskap om FN:s barn konvention. 
Utvecklad förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar genom samarbete med kultur-
förvaltningen, fritidsförvaltningen och civilsamhället.



Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Utveckla hemvården och det förebyggande arbetet  
för att skapa en bättre fungerande vardag.

Utvecklad hemvård och utvecklat förebyggande arbete. 
Ökad säkerhet och trygghet för äldre och funktionsned-
satta genom samarbete med bl.a. räddningstjänsten. 

Ökad tillgång till kultur för de invånare som på grund  
av funktionsnedsättning inte kan ta del av det ordinarie 
kulturlivet.



Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Utökat samarbete med andra kommuner och  
organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Socialnämndens verksamheter ska leverera en funge-
rande vardag för de invånare som är i behov av stöd. 

Socialnämnden ska verka för en jämlik vård och  
omsorg för samtliga invånare i Gislaveds kommun. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Medborgarnas digitala delaktighet ska öka utifrån  
arbetet med e-Hälsa enligt konceptet trygghet, service 
och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi.



Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra minst 35% av 
inköpta livsmedel i förvaltningens kök. 

Ökad samverkan och samarbete kring integration i 
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Förbättrad kommunikation och information gentemot 
näringsliv och invånare. 

Medborgardialog som arbetssätt ska vara implemente-
rat i socialnämndens verksamheter. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Ökade möjligheter för invånare långt från arbets-
marknaden att skaffa sig en försörjning. 

Socialförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv  
arbetsgivare och arbeta för att skapa goda förutsätt-
ningar till karriärmöjligheter för förvaltningens med-
arbetare.



  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Nämndens grunduppdrag

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånare goda förutsätt-
ningar för en positiv och meningsfylld fritid. För att säkerställa ett brett 
utbud av aktiviteter tillhandahåller fritidsnämnden anläggningar, ansvarar 
för verksamhet inom bad och bowling samt ger bidrag till föreningar och 
organisationer. Utbudet ska främja en positiv bild av Gislaveds kommun 
och göra kommunen attraktiv att verka och bo i. Verksamhetsmässigt 
ansvarar fritidsnämnden för att skapa förutsättningar för en god sim-
kunnighet i kommunen. Fritidsnämndens målgrupper är både interna 
och externa såsom skolelever, brukare, samtliga anställda, föreningsliv, 
allmänhet och näringsliv. Fritidsnämnden prioriterar särskilt barn och 
ungdomar.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Sammanfattningsvis redovisar fritidsnämnden ett bra år 2017, trots en 
turbulent tid av konsekvenser av verksamhetsförändring under 2016 och 
hög personalomsättning. En förändring tar tid och det är märkbart när 
invanda arbetsprocesser och rutiner utmanas. Fritidsnämndens upp-
fattning är att verksamheten under 2017 har genomförts på sådant sätt 
att betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. De uppställda målen för 
2017 kan därför anses, mer eller mindre, vara uppfyllda. Vad gäller nyttjan-
det av kommunens idrottsanläggningar, ”lokalnyttjandegraden”, håller 
bokningsgraden i bemannade hallar en god måluppfyllelse. Simhalls-
verksamheten och dess styrmått för 2017, bottnar i en stor förändring med 
flera nya förutsättningar. Simundervisningen är organiserad på ett annat 
sätt än tidigare. Fritidsförvaltningen mäter numera simkunskap och redo-
visar en god måluppfyllelse på 93%. Måttet över antal bad, avser endast 
Gislebadet. Utfallet ligger något under uppsatt mått, men en markant 
ökning konstateras i förhållande till tidigare år. Antal anmälda barn till sim-
skolor och sommarsimskola har varit hög. Inom ramen för målområde 
attraktivitet och utveckling är fritidsnämnden drivande i projekt kring nya 
idrottsanläggningar i kommunen. Gislaveds kommun har ett omtalat 
föreningsliv som på flera sätt medverkar till attraktivitet och utveckling. 
Förutom föreningslivets vardagliga verksamheter, som är till glädje för 
många kommuninvånare, så har föreningslivet under 2017 stått i spetsen 
vad gäller cuper, läger och tävlingar som bidrar till en god utveckling av 
turismen i kommunen. För fritidsnämndens del handlar styrmått kring 
nämndens föreningsverksamhet om god kommunikation och dialog, i 
form av bl.a. halltidsmöten samt antal bidragsberättigade föreningar. 
Båda måtten har god måluppfyllelse. Bokslutet visar en god måluppfyllel-
se och att verksamheten har genomförts inom de ekonomiska ramarna. 
Fritidsnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk 
hushållning.

Framtid

Framtidens samhälle kommer innefatta fler äldre, ökad mångfald, ökade 
samhällsklyftor och ökad ohälsa. Fritidsnämnden ska med detta som bak-
grund verka för fortsatt utveckling av ett fritidsutbud som är tillgängligt 
och attraktivt för alla i Gislaveds kommun. Fritidsnämndens viktigaste 
framtida uppgifter inom ramen för sitt grunduppdrag handlar därför om 
attraktion, ungdoms- och breddverksamhet och föreningsstöd. Fritids-
nämndens verksamhetsområden bidrar till attraktiva livsmiljöer där 
människor vill bo, vistas och verka i. Detta medför att fritidsverksamheter 
och anläggningar ska vara efterfrågade och välskötta. I kommunen finns 
ganska god tillgång på olika typer av idrottsanläggningar, men behovet av 
underhållsinsatser är stort. Under 2017 har fritidsnämnden varit drivande 
i projekt kring nya idrottsanläggningar i kommunen. Under processerna 
har dialoger av olika slag ägt rum och engagemanget har varit stort. 
Kommunens invånare har på olika sätt framfört att idrottsanläggningar är 
viktiga att bestå samt väcker engagemang för förnyelse. Fritidsnämnden 
har en framtida utmaning att finna ett attraktivt fritidsutbud som attrahe-
rar stillasittande ungdomar och uppmuntrar ungdomar i allmänhet och 
tjejer i synnerhet att stanna kvar inom föreningslivet. För den skull ska 
anläggningar vara ändamålsenliga, upplevas trygga samt vara lätta att ta 
sig till. Satsningen på spontanidrottsplatser ska fortsätta och under de 
senaste åren har utomhusgym och hinderbanor etablerats på strategiska 
platser. Attraktivitet handlar också om att möjliggöra och skapa förutsätt-
ningar för läger, cuper, elitmatcher och ungdomsturneringar av olika slag. 
Dessa evenemang ger inte bara kommuninvånare positiva upplevelser 
utan attraherar också många turister och ger positivt bidrag för närings-
livet.
 Barn- och ungdomsperspektivet är i ständigt fokus för fritidsnämnden. 
Framtidens utmaning handlar om att utveckla metoder för att nå grupper 
som i dagsläget tar del av fritidsutbudet i relativt mindre utsträckning. En 
annan utmaning är att hitta bra stödformer för den ungdomsverksamhet 
som inte bedrivs i föreningsregi. Även breddverksamhet är en angelägen 
sak att prioritera. Många människor har mer fritid idag än för tio år sedan, 
men få skulle säga att det känns så. Därför är breddverksamhet en fråga 
som berör både attraktion och bidrar till god folkhälsa. Ideella föreningar 
har en viktig position i vårt samhälle eftersom de bidrar med positiv utveck-
ling för såväl samhälle som individ. Generellt finns en bild av att förenings-
engagemanget minskar och föreningarna har svårt att rekrytera nya 
krafter. Många föreningar i Gislaveds kommun har bekymmer att rekrytera 
barn och ungdomar till sina verksamheter. I flera föreningar är invandrar-
ungdomar dåligt representerade. Integration, med stöd av föreningslivet, 
är ett område som fritidsnämnden och föreningslivet behöver ta gemen-
samt krafttag kring. Föreningslivet med sin stora variation kan underlätta 
den nyanländas sociala etablering i kommunen. Nyanländas erfarenhet av 
föreningsliv kan dock variera samtidigt som föreningar kanske inte har 
en vana att ta emot nyanlända till sin förening. Ett annat generellt problem 
för föreningslivet är bristen på ledare och styrelsefunktionärer. Fritids-
nämnden har i dag vetskap om att flera av kommunens större föreningar 
leds utan ordförande. Fritidsförvaltningen behöver fortsätta att aktivt 
samarbeta med SISU och Smålandsidrotten med flera för att hitta olika 
uppslag och idéer för att stötta föreningslivets ideella grunder. Det är 
sammantaget väsentligt att ha ett fortsatt starkt ekonomiskt stöd till 
föreningslivet så att föreningarna kan utvecklas och hållas levande.

FRITIDSNÄMNDEN Nämndsredovisning



47

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 45 765 49 242 47 346 1 896

./, intäkter -11 288 -10 835 -11 304 469

Nettokostnader 34 477 38 407 36 042 2 365

Nettoinvesteringar 2 109 6 225 6 025 200

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Nämnd 324 415 267 148

Fritidsverksamhet 24 937 27 912 25 701 2 211

Föreningsstöd 9 216 10 080 10 074 6

Totalt 34 477 38 407 36 042 2 365

Ekonomiskt resultat
2017 års ekonomiska resultat blev ett överskott på 2 365 tkr för fritids-
nämnden. Orsaken till överskottet är lägre lokalkostnader på grund av ej 
genomförd ombyggnation av Smålandsstenars simhall samt fel i teknisk 
justering. En annan orsak är lägre personalkostnader pga. att långtids-
sjukskrivningar inom förvaltningen inte har ersatts fullt ut. Även kontot för 
material och tjänster visar ett överskott. Orsaken till detta är att förvalt-
ningen under året har haft stort fokus på att trimma in verksamheten efter 
flera verksamhetsförändringar och inte hunnit med exceptionella saker. 
Intäkterna ligger enligt bokslutet knappt 0,5 mnkr över budget. Det är 
främst Hälsolyftet, simhallar samt stuguthyrning på området Gisle som 
genererar mer än förväntat. Fritidsförvaltningen rapporterade i höstas 
en prognos för driften på helår med ett överskott på 2 mnkr. När fritids-
nämnden nu redovisar det faktiska ekonomiska resultatet på hela året, 
påvisar det en god prognossäkerhet. Fritidsnämnden har under 2017 haft 
i uppdrag att ta fram en utredning för en ny bad- och sportanläggning 
för hela Gislaveds kommun. Utredningen innebar konsulttjänster av olika 
slag. Det har handlat om kostnader för medborgardialog och brukardialo-
ger, konsulttjänst för att hålla ihop utredningen, konsulttjänst för ekono-
miska kalkyler samt fuktteknisk utredning. Kostnaderna har redovisats på 
ett kommunövergripande driftprojekt. Projektet har ingen budget och har 
gjorts inom befintlig ram hos fritidsnämnden.

Investeringsredovisning
Fritidsnämnden har under 2017 gjort investeringar för drygt 6 mnkr. Hela 
investeringsbudgeten har i stort sett använts i enlighet med prognos. 
Investeringsprojekten har under året varit stora. Ett projekt har handlat om 
isbanemaskin till Gislerinken. Ett annat projekt har handlat om bassäng-
beklädnad av Hörsjöbadet samt renovering av byggnader i direkt anslut-
ning till badet. 

Personal

Antalet anställda vid fritidsförvaltningen var vid 2017 års utgång 35 tills-
vidare anställda. Förvaltningen brottades under 2017 med en stor per-
sonalomsättning. Medarbetare lämnade förvaltningen för studier och 
andra jobb. Man kan se personalomsättningen som en konsekvens av 
den verksamhetsförändring fritidsförvaltningen har arbetat med under 
ett par år. Men också att medarbetare har gjort många år inom förvalt-
ningen och letar nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Förvaltningen 
lyckades rekrytera nya medarbetare till tjänsterna inom relativ kort tid. 
Rekrytering och introduktion av nya medarbetare är dock tidskrävande. 

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,7 2,9 5,5

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 45,9 48,1 63,0

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 100 90,0 94,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 71,4 75,0 83,0

Andel män som arbetar 
heltid 78,6 75,0 86,0

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 4,8 5,0 17,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 7,0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 23,8 20,0 0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 21,4 25,0 7,0

Förvaltningen har under året en sjukfrånvaro på 5,5%. Siffran är betydligt 
högre än utfallet 2016 och sett över flera år sticker siffran ut negativt. 
Den huvudsakliga orsaken är att ett par medarbetare inom förvaltningen 
är långtidssjukskrivna. Siffran 63% för långtidsfrånvaro bekräftar det. 
Förvaltningens arbete med heltid/deltid har fallit väl ut. Andelen anställda 
på heltid har ökat. Under året initierade fritidschefen en ny ledningsorga-
nisation för förvaltningen som sjösattes vid årsskiftet. Det innebar inte 
någon övertalighet och rekrytering av avdelningschef och utvecklings-
ledare gjordes med framgång. Förvaltningen satsar kontinuerligt på ut-
bildningar för att säkra kompetensen hos medarbetarna. En rad insatser 
kring den psykosociala arbetsmiljön har också gjorts under 2017.

Miljö 

Fritidsnämndens miljöarbete har under 2017 fortsatt haft sin inriktning 
på energieffektivisering. Arbetet sker i samarbete med fastighet- och 
serviceförvaltningen samt föreningslivet för att se till att anläggningar 
drivs på energisnålt sätt. Dessutom råder en strävan efter mer energi-
effektiv belysning genom t.ex. installation av rörelsesensorer, dimmer-
funktioner och LED-belysning. Under året har förvaltningen fortsatt arbetet 
utifrån handlingsplan för att byta ut armaturer successivt på elljusspåren. 
Utbyte av kvicksilverlampor är av högsta prioritet och därefter utbyte av 
högtrycksnatriumlampor. Under 2017 har kommunens kemikaliearbete 
med samverkan på förvaltningsövergripande nivå fortsatt. Fritidsförvalt-
ningen har inom ramen för arbetet gjort inventering av samtliga kemikalier 
som används i verksamheterna, samt badleksaker och gymnastikredskap 
som kan innehålla gifter. Området tangerar också anläggningar för t.ex. 
konstgräs. Fritidsförvaltningen har under året följt diskussionerna om hur-
uvida konstgräs är miljöfarligt. Enligt riktlinjer från nationella och lokala mål 
samt strategier gällande energi- och klimatarbete har fritidsnämnden 
inlett arbetet att konvertera användandet av olja i Hörsjöns friluftsområde, 
Smålandsstenar till fjärrvärme. Arbetet kommer att fortsätta in i 2018. 

Nämndsredovisning FRITIDSNÄMNDEN
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Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Skapa förutsättningar för ett väl fungerande fritids utbud 
för barn och ungdomar. 

God simkunnighet. 

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Skapa förutsättningar för god simkunnighet. 

Skapa förutsättning för evenemang i form av t.ex.  
cuper, läger och tävlingar. 

Anläggningar ska vara ändamålsenliga och upplevas 
trygga samt lätta att ta sig till. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Utveckla hemvården och det förebyggande arbetet  
för att skapa en bättre fungerande vardag.

Möjliggöra träning för äldre då det ger bättre balans  
och förbygger fallolyckor. 

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Vidmakthålla redan befintliga samarbetsnätverk i  
Jönköpings län samt blicka utanför länsgränsen. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Ombyggnation av Smålandsstenar simhall till utökad 
sporthall. 

Utredning kring en ny sim- och idrottsarena i  
Gislaveds kommun. 

Skapa förutsättning för evenemang i form av t.ex.  
cuper, läger och tävlingar. 

Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och  
rekreation som bidrag till en bättre folkhälsa för  
kommuninvånarna.



Skapa förutsättningar för ett brett och rikt föreningsliv. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Förenkla och förbättra servicen med föreningsliv och  
allmänhet genom nytt bidrag- och bokningssystem. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. 
Ökad samverkan och samarbete kring integration i 
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.

Fortsatt arbete enligt Handlingsplan för integrations-
arbetet i Gislaveds kommun 2015 – 2018. 

Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Fördjupa samverkan med näringslivet.


Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Skapa förutsättningar för en positiv och meningsfull  
fritid. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Ordförande: Margareta Lindgren (S)
Förvaltningschef: Mats Spånberg
Andel av kommunens driftbudget: 47,4%

Nämndens grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom 
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skol-
formerna 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 för fritidsgårdsverksamhet, 
musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan samt eftergymna-
sial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående hög-
skolekurser samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet 
för den kommunala organisationens behov. Personal-, ekonomi- och 
målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten 
ingår också i nämndens ansvarsområde. Utbildningen ska främja alla 
barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 
ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Verksamheten ska planeras och anpassas utifrån 
barnens olika behov och förutsättningar.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Nämnden anser sig uppfylla en god ekonomisk hushållning då verk-
samheten även detta år haft en stor barn- och elevökning och samtidigt 
redovisas ett positivt ekonomiskt resultat. Fördelningen av tillgängliga 
resurser har riktats mot de behov som varit mest angelägna. Måluppfyllel-
sen varierar inom nämndens verksamheter. Samtliga värden för andelen 
elever i åk 1 som bedöms klara: avstämning A i Nya Språket Lyfter!, 
andelen elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska, engelska och mate-
matik samt simkunnigheten (i %) i åk 6, är något högre än läsåret 
2015/16. Målet att eleverna i grundskolan ska vara behöriga till ett natio-
nellt gymnasieprogram har inte uppfyllts. Meritvärdet för åk 9 är också i 
nivå med 2016 vilket innebär 210,3. Målet att avgångseleverna på natio-
nella program inom gymnasieskolan ska ha gymnasieexamen har ökat 
något. Jämförtalet vid ansökan till högskolan ökade. I elevenkäten 
”Elevernas skola” anger 92 – 95 % av eleverna i årskurserna 5 och 8 att 
de känner sig trygga i skolan. Andelen elever på grundläggande vuxen-
utbildning och gymnasial vuxenutbildning som fullföljer kurs och når 
minst lägsta betygsnivån, uppgår till 89%. 97,5% av eleverna som avslutar 
den högsta nivån på SFI (3D) har betyget E eller högre.

Framtid

Under planperioden förutsätts att nämndens verksamhet ska effektivi-
seras med 1% årligen, dvs. motsvarande ca 24 mkr för planperioden. 
Inom flera områden förutses förändringsbehov beroende på beslut av 
regering och riksdag, migration och anhöriginvandring, förändringar i 
den kommunala organisationen, arbetskraftsbrist och kompetensför-
sörjning m.m. 
 Behovet av förskoleplatser har ökat de senaste åren och kan förutsättas 
finnas ytterligare år framöver. Behovet innebär att ytterligare förskoleav-
delningar behöver tillskapas samtidigt som flera av nuvarande förskole-
enheter behöver ses över. Skolverket och statens uttalande att nuvarande 
barngrupper i förskolan behöver minskas kan dessutom ställa krav på 
lokalbehov. Behoven kommer med stor sannolikhet att kräva nyinveste-
ringar i nya förskolelokaler. Efterfrågan av barnomsorgsbehov på kvällar 
och helger kan komma att öka bl.a. beroende på konjunkturen och ökat 
arbetskraftsbehov. Förskoleklassen blir fr.o.m. läsåret 2018/2019 obli-
gatorisk, vilket innebär ett ökande krav på undervisning och kompetens. 
Inom grundskolan kommer riksdagsbeslut att innebära ökad styrning av 
undervisningen utifrån de olika stadienivåerna och fler undervisnings-
timmar i flera ämnen. Kravet på undervisning i moderna språk redan 
från åk 6 och utökad undervisningstid utmanar kompetensförsörjningen 

av behöriga pedagoger ytterligare och förutsättningarna att genomföra 
undervisningen, inte minst på de mindre skolenheterna. Möjligheterna att 
säkerställa en likvärdig utbildning för alla barn och elever i kommunen kan 
ställa sig på sin spets. Skolenheternas storlek utgör en betydelsefull grund 
för resursplanering och underlag för personalförsörjning. De senaste årens 
utökning av verksamheten med bl.a. sent ankomna elever innebär också 
särskilda insatser. Gislaveds kommun kommer att delta i ett utvecklings-
projekt under ledning av Skolverket för att förbättra nyanländas lärande.
 Den förändrade skolstrukturen i Gislaved och Smålandsstenar behöver 
vårdas och underhållas för att uppnå en ökad likvärdighet och målupp-
fyllelse. Resultatet av den pågående översynen av skolstrukturen i  
Anderstorp kommer samtidigt att kräva särskilda insatser. Förutom orga-
nisationen av F – 6-skolorna i Anderstorp finns ett omedelbart behov av 
utökade lokalytor för att få plats med det ökade elevantalet och för att 
skapa en god arbetsmiljö för elever och personal, vilket också gäller 
Gullviveskolan i Gislaved.
 Utvecklingsarbete kommer att pågå inom flera områden. Insatserna för 
att utveckla mer ”Inkluderande lärmiljöer” för att skapa mer tillgänglighet 
i undervisningen för alla elever, har påbörjats inom 7 – 9-skolorna, men 
behöver vidareutvecklas till samtliga skolverksamheter. För att möta det 
ökade behovet av samverkan mellan skola och arbetsliv kommer en ny 
modell för en modern arbetslivsorientering prövas. Modellen förutsätter 
ett mer aktivt samarbete med företag och organisationer, vilket innebär 
att resurser och personal behöver dediceras för igångsättandet.
 Regeringen har i princip antagit Skolkommissionens slutbetänkande 
”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” 
(SOU 2017:35), vilket innebär en förändring av statsbidragen till grund-
skolan och elevhälsan. Förändringen innebär att motsvarande riktade 
statsbidrag avvecklas och ersätts av ett nytt statsbidrag beräknat på 
kommunernas socioekonomiska faktorer. Utifrån kommissionens be-
räkningar kommer bidraget för Gislaveds kommun, som ska fasas in under 
tre år, att uppgå till ca 8 000 kronor per elev i förskoleklass och grund-
skola. Totalt motsvarar statsbidraget cirka 30 mkr årligen, vilket är nästan 
dubbla summan mot nuvarande riktade bidrag. Ett villkor för att ta del 
av statsbidraget är att huvudmannen, dvs. kommunen, förbinder sig att 
inte reducera egna medel till undervisning och elevhälsa under den tid 
som de uppbär bidraget. Förändringen kommer att påverka barn- och 
utbildningsnämndens prioriteringar av budgetramen de kommande åren.
 Gymnasiets utmaningar för att förbättra resultaten och samtidigt be-
hålla bredden av olika program och inriktningar kräver såväl ekonomiska 
prioriteringar som ett fortsatt skolutvecklingsarbete. En särskild utmaning 
är att ge våra nysvenskar en god grund för vidare studier. En fortsatt 
satsning på kultur, teknik, entreprenörskap och internationellt utbyte förut-
sätter att samverkan med olika intressenter kan utvecklas. Musikskolans 
och kulturplatåns verksamheter är viktiga partners för att stärka den 
estetiska profilen. Skolans samarbete med näringslivet och Teknikcollege 
är av stor vikt. Satsningen på Vårdcollege kan öka elevernas anställnings-
barhet men också stärka utbildningskvaliteten inom Vård- och omsorgs-
programmet på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen.
 Vuxenutbildningens framtida utmaningar är att klara ett ökat antal 
studerande inom såväl grundläggande vuxenutbildning som gymnasial 
vuxenutbildning bl.a. beroende på det ökade antalet nysvenskar och 
unga vuxna som behöver komplettera sina gymnasiestudier. Utmaningen 
innebär ett fortsatt behov av en flexibel organisation men eventuellt också 
en utbyggnad. Ytterligare statsbidrag för att möta dessa satsningar är 
av stor betydelse. Ett fortsatt samarbete inom GGVV-regionen är viktigt 
för att stärka utbudet av såväl gymnasial som eftergymnasial utbildning. 
Högskolan på hemmaplan (Hph) är en strategisk resurs för att möta ut-
bildningsbehov för näringsliv och övriga förvaltningar. Det är glädjande 
att kommunen fått två godkända yrkeshögskoleutbildningar förlagda till 
kommunen.
 Den generella bristen på utbildade pedagoger men också bristen på 
andra yrkeskategorier och vikarier, kräver särskilda insatser för att klara 
den långsiktiga kompetensförsörjningen. Insatser för att vidareutbilda 
befintlig personal är en åtgärd och nya grepp för att nyrekrytera personal 
behöver initieras. Behovet kommer att kräva kommunal finansiering om 
inte staten riktar ytterligare riktade resurser. Kommunens vuxenutbildning 
och Hph kommer att vara en betydelsefull resurs för att möta behovet. 
Ytterligare samarbeten med andra kommuner och högskolor kommer 
samtidigt att behövas.
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 Översynen av ledningsorganisationen och chefernas uppdrag och 
förutsättningar kommer att fortsätta. Tydligare fokus, styrning, struktur 
och ökat kommunikativt ledarskap kan bidra till större uthållighet och 
förbättrade resultat.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 873 065 885 867 936 583 -50 716

./, intäkter -136 701 -109 331 -163 296 53 965

Nettokostnader 736 364 776 536 773 287 3 249

Nettoinvesteringar 15 347 13 500 12 366 1 134

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, 
förskoleklass 216 089 229 403 232 524 -3 121

Grundskola 303 034 316 507 313 952 2 555

Grundsärskola 12 087 12 750 11 738 1 012

Fritidsgårdar 2 583 2 837 3 139 -302

Gymnasieskola 129 263 132 236 128 556 3 680

Gymnasiesärskola 4 042 5 357 4 633 724

Vuxenutbildning 9 245 16 907 17 225 -318

Högskolan på  
hemmaplan 963 964 1 182 -218

Musikskolan 14 407 15 002 14 968 34

Nämnd och  
administration 11 044 12 742 11 134 1 608

Gemensamma  
verksamheter 33 607 31 831 34 236 -2 405

Totalt 736 364 776 536 773 287 3 249

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett positivt resultat för 
2017 på 3 249 tkr. Programmet förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem 
och förskoleklass redovisar ett negativt resultat på drygt 3 100 tkr. Fler 
barn i verksamheterna står för -7 600 tkr. Överskott på interkommunala 
intäkter och kostnader, barnomsorgsavgifter samt fritidshem på kvällstid 
1 400 tkr, samt förskjutning av utökad ledningsorganisation med 2 900 tkr 
möter underskottet. Grundskolan redovisar ett positivt resultat med 
drygt 2 500 tkr. Fler elever i grundskolan ger ett underskott på knappt 
2 600 tkr. Detta möts av överskott på interkommunala intäkter och kost-
nader med 1 300 tkr, försäljning av lärplattor 550 tkr, samt en förskjutning 
av utökad ledningsorganisation 3 100 tkr. Programmet grundsärskola 
redovisar ett överskott med 1 000 tkr. Överskottet består i sin helhet av 
lägre personalkostnader. Fritidsgårdar redovisar ett underskott med 
300 tkr. 
 Gymnasieskolans program redovisar ett överskott på knappt 3 700 tkr. 
Gislaveds Gymnasium redovisar ett överskott med 2 800 tkr. Intäkterna 
överstiger budget med 2 400 tkr främst beroende på intäkter från Migra-
tionsverket. Underskott på material/tjänster med 1 000 tkr möts av lägre 
personalkostnader med 1 500 tkr. Interkommunala kostnader gör ett 
överskott med drygt 850 tkr. Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt 
resultat på drygt 700 tkr. Resultatet består dels av högre interkommunala 
intäkter med 1 000 tkr som möts av något högre personalkostnader på 
400 tkr. Vuxenutbildningen redovisar ett negativt resultat på 318 tkr. 
Underskottet beror till viss del på flytt av SFI till nya lokaler. Högskolan 
på hemmaplan redovisar ett negativt resultat på 218 tkr.
 Den gemensamma administrationen tillsammans med nämnden gör 
ett överskott med 1 600 tkr och består till största delen av vakanser. 
Gemensamma verksamheter: Programmet redovisar ett negativt resultat 
på 2 400 tkr. Skolskjutsar redovisar ett stort underskott med drygt 3 300 
tkr. Ordinarie skolskjutsar och skolkort på gymnasiet motsvarar -1 900 tkr, 
utökade skjutsar, Nattis och badresor -290 tkr. Kostnaden för skolskjuts-
ning och skolturer i samband med skolomorganisationen i Gislaved och 
Smålandsstenar är 1 200 tkr. Budget för tillsvidareanställda vikarier redo-
visar ett underskott på 950 tkr beroende på uppstart av ny bemannings-
enhet. Retroaktiv avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter redovisar ett 
överskott med 800 tkr. Gemensam elevhälsa visar ett underskott med 
knappt 200 tkr pga. utökad skolläkarresurs. Ej fördelade fastighets-
åtgärder 1 200 tkr.

Investeringsredovisning
Barn- och utbildningsnämnden har för år 2017 beviljats ett investerings-
utrymme på totalt 13 500 tkr. Av nämndens totalt tilldelade investerings-
nivå har 12 366 tkr förbrukats.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Nämndsredovisning
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De personalpolitiska målen inom barn- och utbildningsförvaltningen har 
en förhållandevis god måluppfyllelse. Den totala sjukfrånvaron har dock 
ökat något och uppgår till 5%. Korttidsfrånvaron har fortsatt att öka med-
an långtidsfrånvaron minskar och är den klart lägsta under de senaste 
fem åren. Den ökade sjukfrånvaron återfinns till största delen bland för-
skollärare och lärare och rör korttidssjukfrånvaron mellan dag 2 och dag 
14. Vikariebristen har ökat, vilket också påverkar övrig personal. Osäker-
heten om vikarie finns på plats eller inte stressar personalen. Den orsak 
som ökat korttidsfrånvaron mest är infektionssjukdomar. Antalet sjuk-
dagar är också avgörande flest i februari och mars månad. Andel åter i 
arbete efter rehabilitering är i nivå med 2016. Sjukfrånvaron ligger under 
det kommungemensamma målet. Andelen tillsvidareanställda med-
arbetare som har en heltidsanställning har ökat och ligger nu klart över 
90%. De kvinnliga medarbetarnas heltidsmått har på fyra år ökat från 81 
till 90%. Andelen medarbetare som anger att de haft utvecklingssamtal 
har ökat från 72% till 86%, vilket visar att insatser som vidtagits gett 
resultat.

Miljö 

I undervisningen på förskolan, grundskolan, fritidshem och gymnasie-
skolan har verksamheterna arbetat med hållbar miljö på olika sätt. För-
skolan har bl.a. städdagar, alla verksamheter källsorterar och bilpoolen 
används i den utsträckning som det går. Inom barn- och utbildningsför-
valtningen pågår arbetet med Giftfri miljö i förskolorna och utifrån en 
kartläggning över material och ålder på leksaker och viss inredning sker 
byte av material. En stor del av madrasser i förskolan har bytts under 
året. I samband med FN-veckan genomförde Gislaveds Gymnasium 
aktiviteter med fokus på de globala miljömålen bl.a. anordnade eleverna 
olika utställningar på skolan. Andelen ekologiska livsmedel inom barn- 
och utbildningsförvaltningen har ökat till 36% i skolorna och 57% i för-
skolorna.

Personal

Rekryteringsbehovet av personal inom alla kategorier ökar, dels beroende 
på en fortsatt utökning av verksamheten, dels beroende på pensions-
avgång och dels beroende på en viss ökad rörlighet. I stort sett håller 
nästan alla yrkeskategorier inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhetsområde att bli bristyrken. Förutom behovet av att ersätta 
och nyanställa tillsvidareanställda, är det svårigheter att rekrytera såväl 
korta som långa vikariebehov. Förutsättningarna kräver nya och effekti-
vare insatser för att säkerställa en hög kvalitet och en god arbetsmiljö. 
Riktade kompetensinsatser sker inom flera områden. Satsningar görs på 
att egna medarbetare utbildar sig till speciallärare och specialpedagoger. 
En högskoleutbildning i Svenska som andraspråk pågår med ett 20-tal 
medarbetare. Vår egen GETT-mässa med pedagoger inom kommunen 
som utbildar kollegor för att utveckla lärandet med stöd av digitala lär-
verktyg har blivit en årligt återkommande kompetensutbildningsinsats. 
Liksom tidigare år har nytillträdda förstelärare genomgått en processledar-
utbildning. Inom den s.k. karriärlärarreformen har ytterligare ett drygt 
tiotal förstelärare tillsatts under året. Ett antal chefer har deltagit i UGL och 
nya rektorer och förskolechefer genomgår den statliga rektorsutbild-
ningen. De flesta cheferna har genomgått en utbildning i systematiskt 
kvalitetsarbete och de kommungemensamma utbildningarna. Under året 
har sex nya rektorer och förskolechefer, en biträdande rektor, en köks-
enhetschef, en administrativ chef samt en teamchef rekryterats. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har ca 1 400 medarbetare som bl.a. utgörs 
av pedagogisk personal, personal inom elevhälsa, kökspersonal och 
administration. Därutöver finns personal från andra förvaltningar för 
verksamhetsservice, som t.ex. lokalvård och vaktmästeri.

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,3 4,5 5,0

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 49,4 44,5 42,2

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 79,0 72,4 86,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 84,2 87,0 90,0

Andel män som arbetar 
heltid 96,3 96,0 96,0

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 11,8 9,0 6,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 1,2 1,0 3,0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 4,0 4,0 3,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 2,5 3,0 2,0

Nämndsredovisning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN



52

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Skapa förutsättningar för en utvecklande och  
inkluderande lärmiljö. 

Övergripande insatser riktas till kompetenshöjning  
för att säkerställa behörighet och kvaliteten i under-
visningen.



Effektivare organisation för att säkerställa att under-
visning sker av behöriga lärare. 

Anpassa verksamheten till kommande förändringar. 
De beslut som berör barn och ungdomar ska utgå från 
ett barn- och ungdomsperspektiv relaterat till FN:s  
barnkonvention.



Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Genom familjecentralerna tidigt upptäcka barn i behov 
av särskilt stöd. 

Genomföra föräldrautbildningar för vårdnadshavare. 

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

Skolans pedagogiska insatser med socialtjänstens stöd-
insatser, 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.



Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Kontinuerligt arbete med andra kommuner och  
organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Verksamheterna ska präglas av en god kvalitet och gott 
medarbetarskap. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Medverka i utvecklandet av e-samhället. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. 

Ökad samverkan och samarbete kring integration i 
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Förbättra kommunens kommunikation och bemötande 
gentemot näringsliv och invånare. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Utbildningsutbudet ska förstärkas genom efter-
gymnasiala utbildningar. 

Utveckla yrkesvux och YH-utbildningar för att öka  
anställningsbarheten genom att matcha behov och  
kompetens.



Öka kompetensen genom utbildning av vuxna i sam-
verkan mellan näringsliv, skola och yrkeshögskola. 

Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. 
Samverkan mellan skola och näringsliv ska  
intensifieras så att skolan erbjuder utbildningar  
till fler kompetenser näringslivet efterfrågar.

Öka kompetensen genom utbildning av vuxna i sam-
verkan mellan näringsliv, skola och yrkeshögskola. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Ordförande: Ylva Samuelsson (S)
Förvaltningschef: Magnus Jonsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,1%

Nämndens grunduppdrag

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska 
kulturnämnden bedriva biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, 
samt ge föreningsstöd. Dessutom har nämnden till uppgift att:
•  verka för att behovet av lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses 

och vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- 
och bebyggelseområden.

•  verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde  
och inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige 
fastställda normer dela ut kulturstipendium och kulturpris. 

• bistå kommunens invånare med konsumentinformation.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Nämndens resultat kan i sin helhet bedömas som väl genomförd. I några 
fall har inte planerade aktiviteter genomförts, men som helhet har verk-
samheten genomförts som planerat och uppnått god måluppfyllelse. 
Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ska ge förutsättningar 
för upplevelser, eget skapande och bildning. Biblioteken ska främja intres-
set för litteratur, kreativitet och eget skapande, självstudier och utbildning 
på alla nivåer. Detta har uppnåtts genom ett allsidigt mediabestånd, 
omfattande programutbud, samarbete och samverkan med skolan och 
föreningslivet m.m. Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska 
ges möjlighet att uppleva och vara delaktiga i kommunens kulturliv. För-
utsättningar för delaktighet har skapats genom t.ex. ett stort utbud av 
professionella kulturprogram och skapande verksamheter. Målen för året 
som har gått kan till största delen anses vara uppnådda. Bibliotekens 
utlåning har minskat, efter att ha ökat 2016. Besöken till förvaltningens 
kulturprogram fortsätter öka och uppgår till nästan 40 000 besök. 
Nämnden konstaterar att verksamheten har genomförts efter uppställda 
mål och inom de ekonomiska ramarna och därmed lever upp till en god 
ekonomisk hushållning. Ett bevis för att nämndens verksamhet förflyttar 
sina positioner framåt och utvecklas är att allt fler organisationer både 
lokalt, regionalt och nationellt aktivt söker samarbeten med verksam-
heten. Detta gäller såväl bibliotek, Kulturplatån och Gislaveds konsthall.  

Framtid

Under 2018 är det viktigt att personalbemanningen på Kulturplatån kom-
mer på plats och att den nya organisationen inom det allmänkulturella 
området konsolideras. Det är en förutsättning för att verksamheten ska 
utvecklas i önskad riktning. Kulturnämndens främsta utmaning de 
närmsta åren är att möjliggöra för fler att vara delaktiga i kulturlivet. Det 
innebär ett fokus på frågor som integration, inkludering, jämställdhet och 
digitalisering/digital delaktighet, samt att säkerställa tillgången till ända-
målsenliga lokaler för de kulturområden som saknar sådana i dag. 
 För att nå målet med att skapa ett inkluderande kulturliv som innefattar 
alla prioriterade målgrupper, behöver kulturnämnden utveckla samspelet 
och samverkan med kommunala och regionala verksamheter och civil-
samhället i form av organisationer, föreningar och enskilda individer.  
Det behövs arenor och mötesplatser där människor kan träffas för att 
samtala, skapa och visa upp sina olika kulturella och konstnärliga uttryck 
oavsett identitet, ålder, kön och sexuell läggning. När mötet är jämställt 
och sker på lika villkor skapas förutsättningar för nya uttryck, lärande 
och förändrade förhållningssätt. På så vis bidrar ett inkluderande kultur-
liv till en hållbar integration och en positiv samhällsutveckling. Gislaveds 
kommun öka tillgängligheten och känslan av tillhörighet för de som upp-
lever ett långt geografiskt avstånd till dagens kulturaktiviteter och insti-
tutioner i kommunen. En av grundförutsättningarna är tillgång till säkra 
fysiska och digitala kommunikationsvägar.
 Digitaliseringen har under de senaste decennierna radikalt förändrat 
möjligheterna för produktion och distribution av konst och kultur. Det har 
öppnat upp för fler medborgare att delta och utvecklat en global delaktig-
hetskultur. En kulturpolitisk strategi för Gislaveds kommun handlar om 
att skapa bättre förutsättningar för kulturaktörer i kommunen att använda 
digitalteknik för att producera och sprida kultur, att via digitala kanaler 
tillgängliggöra kulturutbudet för fler grupper, samt att förmedla kunskap 
om digitaliseringsmöjligheter.
 Ändamålsenliga lokaler för kulturutövande är en kulturpolitisk grund-
förutsättning. Utan sådana lokaler kan kulturnämnden inte genomföra 
sitt grunduppdrag. Kulturnämnden har därför sedan 2006 drivit frågan om 
funktionella lokaler för verksamheterna inom dans, teater och bildkonst. 
Glashuset (tidigare projekt Mötesplats Gisle) är en strategisk satsning för 
att kunna anta de utmaningar som kulturpolitiken står inför, bl.a. lokal-
frågan. Tillsammans med övriga aktiviteter i området Gisle har verksam-
heterna i Glashuset en tydlig bäring på Vision 2040 och de två priorite-
rade målområdena ”Barns lärande” och ”Attraktivitet och utveckling för 
Gislaveds kommun”. När de nya danslokalerna är på plats 2019, återstår 
det att lösa lokalbehovet för teater- och bildkonstverksamheten. Detta är 
en central fråga för kulturpolitiken under planperioden, eftersom det är 
först då som alla verksamheter i kulturnämndens grunduppdrag får ända-
målsenliga och fungerande lokaler. Den planerade multiscenen (black 
box) i Glashuset är en nyckellokal för verksamheten och ersätter decen-
nier av provisoriska lösningar. I direkt anslutning till Multiscenen planeras 
anpassade övningslokaler för Scenverkstans barn och ungdomsverk-
samhet. Idag består den av 6 – 7 grupper i åldrarna 6 – 24 år, samt en 
grupp för unga vuxna med funktionsvariationer.
 Inom bildkonstområdet handlar det om en för ändamålet fungerade 
konsthall med ateljé för pedagogisk verksamhet. Skapande verksamhet 
i form av bildkonst, slöjd och hantverk är de kulturområden som flest 
ungdomar ägnar sig åt visar nationella kulturvaneundersökningar. ÖP16 
har tagit ett strategiskt ställningstagande att utveckla en kulturskola i 
kommunen där bild och formområdet ingår. Gislaveds konsthall har under 
senare år utvecklat sin pedagogiska verksamhet inom Skapande skola, 
Kultur på recept, öppen verkstad och Konst i vården. För att kultur-
nämnden ska kunna fortsätta sitt arbete med att ge barn och ungdomar, 
äldre och andra intresserade möjligheten att utveckla sina intressen 
inom hela bild/formområdet, måste behovet av ändamålsenliga lokaler 
tillgodoses. Under planperioden behöver en förstudie tas fram som be-
skriver hur en lösning av ovan redovisade behov kan se ut.
 År 2021 fyller nuvarande bokbuss 15 år och garantierna gällande  
reservdelar upphör. För att säkerställa att en viktig basverksamhet inom 
biblioteksverksamheten kan fortsätta, bör det planeras för inköp av en 
ny bokbuss senast 2021.
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Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 34 190 38 314 37 085 1 229

./, intäkter -4 377 -3 703 -3 807 104

Nettokostnader 29 813 34 611 33 278 1 333

Nettoinvesteringar 1 247 3 433 2 569 864

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Nämnd 214 225 202 23

Kulturverksamhet 27 963 32 644 31 405 1 239

Föreningsanslag 1 636 1 742 1 671 71

Totalt 29 813 34 611 33 278 1 333

Ekonomiskt resultat
Bokslutet för 2017 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 1 333 tkr. 
Överskottet har uppstått genom ökade intäkter med 104 tkr, minskade 
kostnader för material/tjänster med 521 tkr och 708 tkr i lägre personal-
kostnader. De ökade intäkterna är tillfälliga statliga bidrag samt entré-
intäkter till evenemang. Den lägre personalkostnaden beror på vakanser 
i samband med rekryteringar. Överskottet för material/tjänster hittas 
huvudsakligen inom verksamhetsområdena barnkultur, kultur och hälsa, 
kulturprojekt, konstsamlingen och föreningsbidrag. Av detta står kultur 
och hälsa för mer än hälften av överskottet. Det beror på att den plane-
rade verksamheten ”Kultur i hemmet” inte kom i gång under 2017. Reste-
rande överskott ligger inom planeringsmarginalerna. Verksamheten har 
bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god ekonomisk 
hushållning.

Investeringsredovisning
Investeringarna under 2017 uppgick till 2 569 tkr och visar ett överskott 
på 864 tkr. Den främsta orsaken till överskottet är att investeringarna till 
det nya biblioteket i Smålandsstenar blev 800 tkr lägre än budgeterat. 
Under året har det investerats drygt 900 tkr i Glashuset. Den största konst-
investeringen, 200 tkr, är renovering och återställandet av ett konstverk 
på Gislaveds Gymnasium.

Personal

Under året har det uppstått vakanser på grund av att planerade rekryte-
ringar drog ut på tiden. Ett problem var att få personer med rätt kompe-
tenser att söka de utlysta tjänsterna.

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 8,8 8,4 7,4

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 66,9 55,0 44,4

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 90,9 95,0 94,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 77,8 83,0 92,0

Andel män som arbetar 
heltid 87,5 90,0 100

Andel kvinnor som arbetar 
75-99% 11,1 6,0 4,0

Andel män som arbetar 
75-99% 12,5 10,0 0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 11,1 11,0 4,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 0 0

Kulturförvaltningens totala sjukfrånvaro för 2017 ligger på 7,4%. Det är 
något lägre än tidigare år men överstiger fortfarande kommunens över-
gripande styrtal på att den totala sjukfrånvaron inte ska överstiga 5,3%. 
Kulturförvaltningen har 35 anställda och statistiken slår alltid hårdare 
mot en mindre förvaltning med färre anställda jämfört med en stor för-
valtning med många anställda. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit med 
5,6% och svarar fortfarande för majoriteten av den totala sjukfrånvaron 
i förvaltningen. Totalt sett sjunker sjukfrånvaron. Orsaken kan ha att göra 
med att de individer som varit långtidssjukskrivna har slutat eller gått på 
ledighet. Av den sjukfrånvaron som finns har korttidsfrånvaron möjligtvis 
ökat något i relation till långtidsfrånvaron. Gislaveds kommun har antagit 
ett gemensamt styrtal vad gäller utvecklingssamtal på 90% av alla tills-
vidareanställda ska ha haft utvecklingssamtal med sin chef under året. 
En enkät har skickats ut till samtliga tillsvidareanställda efter årsskiftet, 
för att få statistik kring denna fråga. Av 18 stycken som har svarat på 
enkäten uppger 94% att de haft utvecklingssamtal. En person uppger att 
hen inte har haft utvecklingssamtal på grund av personliga skäl. Andelen 
kvinnor och män som arbetar heltid har ökat på förvaltningen. Förvalt-
ningen har under 2016 arbetat aktivt med att minska antalet deltids-
tjänster enligt det politiska beslutet att heltid ska vara en rättighet och 
deltid en möjlighet. Detta ger utslag i statistiken år 2017. 

Miljö 

Miljöarbetet i förvaltningen har innefattat programverksamhet på biblio-
teken i form av föreläsningar och utställningar med olika miljöteman. 
Aktiviteter har även genomförts inom kulturmiljö. I största möjligaste 
mån sker resor kollektivt inom kommunen, men även regionalt och natio-
nellt. Inom ramen för konsumentinformation har aktiviteter genomförts 
för att sprida kunskap kring sambandet mellan produkter och miljö.

KULTURNÄMNDEN Nämndsredovisning
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Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Nämndsredovisning KULTURNÄMNDEN

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Stödja och främja barn och ungas utveckling av inlevelse-
förmåga, kreativitet, lärande och eget skapande. 

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet 
för barn och ungdomar.

Stödja och främja barn och ungas utveckling av inlevelse-
förmåga, kreativitet, lärande och eget skapande. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Utveckla hemvården och det förebyggande arbetet 
för att skapa en bättre fungerande vardag.

Ökad tillgång till kultur för de invånare som på grund  
av funktionsnedsättning inte kan ta del av det ordinarie 
kulturlivet.



Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner  
och organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Marknadsföra och utveckla befintliga mötesplatser. 

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

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



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

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



Öka medborgarnas digitala delaktighet. Öka den digitala delaktigheten genom kunskaps-
förmedling och främjandeinsatser. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. 

Ökad samverkan och samarbete kring integration i 
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring 
integration och mångfald.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Kulturverksamheten ska kännetecknas av öppenhet  
och inkluderande. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor 
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och 
offentlig sektor i Gislaveds kommun

Ett kulturutbud som präglas av allsidighet och  
hög kvalitet. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Ordförande: Lisbeth Andersson (M)
Förvaltningschef: Patrik Johansson
Andel av kommunens driftbudget: 0,3%

Nämndens grunduppdrag

Fastighet- och servicenämnden är kommunens samordnande organ för 
internservice och lokalförsörjning samt dess verkställande organ för för-
valtning av kommunens bebyggda fastigheter inom och utom detalj-
planlagt område. Fastighet- och servicenämnden är organiserad med en 
stab och tre avdelningar. Inom verksamhetsområdena svarar fastighet- 
och servicenämnden för flertalet olika områden.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Fastighet- och serviceförvaltningen går totalt sett bra och resultatet för 
2017 visar på ett överskott jämfört med budget. Då grunduppdraget följs 
till budgeterad kostnad, påvisar förvaltningen god ekonomisk hushållning. 
Förvaltningen är mitt uppe i en stor förändring vad gäller både arbetssätt, 
organisation, kultur och rekryteringar. En ny organisation sjösattes strax 
före semestern. Strategin är att fortsätta med implementeringen och flera 
utvecklingsprojekt kommer genomföras för att bl.a. skapa rutiner för nya 
processorienterade arbetssätt under 2018 – 2019. En del i förändringen 
är att hela förvaltningen blir ännu mer kundfokuserad. Förvaltningen ska 
arbeta som en intern facility management (FM)-leverantör. FM-konceptet 
innebär att processer och arbetssätt tar sin utgångspunkt ifrån kundernas 
behov och ett förhållningssätt som kännetecknas av service och gott 
bemötande. Förändringen av arbetssätt är pågående och sker enligt 
principen ”ständiga förbättringar”. Huvudparten av de konkretiserade 
målen för fastighet- och servicenämnden är uppnådda. 
 Av de konkretiserade målen beror måluppfyllelsen på samverkan med 
andra nämnder. Ett av de viktigaste konkretiserade målen för fastighet- 
och servicenämnden är att prioritera investeringar riktade till barn och 
ungdom. Nämndens förfogande används i första hand som hyresgäst-
anpassning och till viss del drift-, säkerhet och energibesparande åtgärder, 
vilket gör att graden av måluppfyllelse styrs av övriga förvaltningars behov 
och förfrågningar. Under 2017 har inga förfrågningar avvisats. En stor del 
av resurserna i reinvesteringsbudgeten har använts i skol- och förskole-
fastigheter. Målet om effektiv fastighetsförvaltning, nyckel bättre än jämför-
bara kommuner, har ej kunnat beräknas för 2017. Fastighet- och service-
nämnden gör regelbundet en enkätundersökning bland de interna hyres-
gästerna med attityderna till nämndens service. Svaren ges på en 
9-gradig skala och medelvärdet vid enkäten 2017 var 6,36. Trenden är 
svagt sjunkande, men resultatet är ändå på en mycket bra nivå. Ett kon-
kretiserat mål är att bedriva en effektiv och kvalitativ lokalvård för Gislaveds 
kommun och verksamheten nyckeltal avseende lokalvård av skolor har 
förbättrats under 2017. Ett konkretiserat mål på förvaltningen avser miljö 
och energi. Nya riktlinjer för fordon har tagits fram och antagits av Kommun-
styrelsen under 2017. Dessa kommer styra framtida inköp mot fler fordon. 
Under året har satsningar av laddinfrastruktur för elbilar inom de kommu-
nala verksamheterna gjorts. Åtgärder på flera områden som påverkar 
kommunens energiförbrukning på ett positivt sätt utifrån tidigare upp-
satta mål. Konvertering till fjärrvärme har utvidgats till att omfatta flera av 
kommunens fastigheter i takt med Gislaveds Energis utbyggnad av fjärr-
värmenätet. 

Framtid

Omvärlden och behoven förändras hela tiden och det ställs nya krav på 
verksamheten. Framtidens samhälle innebär bl.a. krav på flexibla lokaler 
för att snabbt kunna möta kundens ständigt förändrade behov. Nämnden 
är medveten om sin klimatpåverkan och jobbar aktivt med hållbarhets-
frågor. För att kunna nå målen om minskad klimatpåverkan krävs bl.a. 
investeringar på fordonsflottan samt energibesparande åtgärder i fastig-
heter. Satsningar på förnyelsebar energi, främst av solenergi både i form 
av el till fastigheter och laddstationer för fordon. Inom servicesektorn fort-
sätter arbetet med att minska användningen av kemikalier. På fastig-

hetssidan arbetas det vidare med att utveckla användningen av system 
för att välja och dokumentera inbyggda material i fastigheter. Ett sätt för 
nämnden att minska energianvändningen är att i högre grad nyttja ”grön 
IT”, bl.a. genom virtualisering där man minskar hårdvaran och därmed 
energiåtgången. Livscykeltänkande är ett viktigt koncept vid inköp utav 
enheter, och det är viktigt att det vid utrangering tas tillvara på avfallet 
från de förbrukade maskinerna på ett miljöriktigt sätt. Nämnden ser en 
komplexitet i kompetensförsörjningen där vissa bristyrken är en kritisk 
faktor, främst inom fastighet- och byggsektorn. Det innebär bl.a. en utma-
ning att genomföra investeringsplaner framöver. Möjligheter till automati-
sering inom vissa yrkeskategorier genom digitaliseringen finns, och på 
så vis kan tyngre och enformiga arbetsmoment minska i omfattning, 
vilket kan minska den fysiska ohälsan för medarbetarna. Dessutom kan 
detta leda till effektivisering samt en ökad leveranskapacitet med bibe-
hållen personalstyrka. Vid medborgardialoger bistår förvaltningen med 
teknisk expertis vid t.ex. investeringsprojekt. Förvaltningen fortsätter 
arbeta med synpunktshantering. Nämnden ansvarar för den långsiktiga 
hanteringen av IT-miljön i Gislaveds kommun och för att skapa hållbara 
förutsättningar för digitaliseringen. Nämnden har en hög ambitionsnivå 
att skapa trådlöst uppkopplade fastigheter för lättillgänglig information.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 244 598 242 127 269 038 26 910

./, intäkter -255 521 -246 970 -275 458 28 488

Nettokostnader -10 923 -4 843 -6 421 1 578

Bruttoinvesteringar 34 935 117 400 75 267 42 133

Nettoinvesteringar 29 497 117 400 72 235 45 165

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Administration 11 394 -405 -1 506 1 101

Hantverkare -80 0 219 219

Fastigheter -17 649 -6 955 -6 665 290

Städning -3 562 39 -448 487

Tvätt -220 0 -343 343

Fordonsservice -1 241 4 -154 158

Transporter 72 0 -96 96

Service åt hyres-
gäster 363 0 210 210

Kommunhuset – 2 474 2 364 110

IT – 0 0 0

Totalt -10 923 -4 843 -6 421 1 578

Ekonomiskt resultat
Fastighet- och serviceförvaltningens resultat för 2017 visar ett överskott 
6,4 mnkr, vilket är 1,6 mnkr bättre än budgeterat. Då grunduppdraget följs 
till budgeterad kostnad påvisar förvaltningen god ekonomisk hushållning. 
Förvaltningen är mitt uppe i en stor förändring vad gäller både arbetssätt, 
organisation och rekryteringar. Arbetet kommer fortgå under 2018. För-
valtningen redovisar ett överskott och det beror till största delen på att 
förbrukningen av el och värme är lägre än budgeterat. 2017 var ett varmt 
år och energikostnaderna blev 2,7 mnkr lägre än budgeterat. Förvaltningen 
har också haft vakanser på tjänster inom förvaltningen under året. vilket 
gör att lönekostnader blir lägre jämfört budget. Serviceavdelningen med 
dess verksamheter ligger i linje med budget och IT-avdelningen kom-
penseras från Kommunstyrelseförvaltningen. Försäljning av fastigheten 
Uvekull 2:221 (Malmgatan 17) i Smålandsstenar innebar en reaförlust på 
2,8 mnkr. Fastighet- och servicenämnden har under året investerat för 
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75,3 mnkr jämfört 34,9 mnkr 2016. Takten på investeringar har ökat 
markant jämfört med 2016 men kommer inte upp till budgeterad nivå på 
117,4 mnkr pga. att de särskilda satsningarna har fått förändrade förut-
sättningar. Nämnden har valt att omfördela investeringsmedel för att 
prioritera projekt som kan genomföras 2017.

Investeringsredovisning
Fastighet- och servicenämnden har under året investerat för 75,3 mnkr. 
Året har också, på investeringssidan, präglats av förstudier och projekte-
ringar i de av kommunfullmäktige prioriterade satsningarna såsom Glas-
huset, ombyggnation av C-huset på Åsenskolan samt Smålandsstenars 
Sporthall. Ett par betydande investeringar har varit HVB-hemmet Kastanje-
gården i Reftele (6,2 mnkr), tillfälliga boenden på Gisleområdet (5,8 mnkr) 
och skolstrukturföränderingen (3,9 mnkr). Efter omläggning till kompo-
nentavskrivning 2016 redovisas en betydande del av underhållet som 
reinvesteringar/komponentutbyten på investeringsbudgeten. Fastighet- 
och servicenämnden har lagt ca 21,8 mnkr i reinvesteringar under 2017. 
Fastighet- och servicenämnden satsar på att nå klimatmålet 2020 med 
sänkt energiförbrukning och har därför riktat en betydande andel av 
investeringsbudgeten mot energibesparande åtgärder. Under 2017 har 
kommunen sålt en fastighet vilket har gett kapitalintäkter på 2,3 mnkr. 
Fastighet- och servicenämnden fick ansvaret för IT-investeringar under 
2017. Totalt har IT-investeringar under året uppgått till drygt 15 mnkr.

Personal 

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,0 5,4 4,2

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 51,0 33,3 16,8

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 92,7 84,8 67,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 59,7 64,0 97,0

Andel män som arbetar 
heltid 95,5 98,0 97,0

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 26,9 24,0 0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 2,3 2,0 2,0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 13,4 12,0 3,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 2,2 0 2,0

Sjukfrånvaron på fastighet- och serviceförvaltningen har minskat totalt 
främst långtidssjukskrivningarna har sjunkit kraftigt. Detta beror på aktivt 
rehabiliteringsarbete med långtidssjukskrivna, utbildning i ergonomi samt 
att några långtidssjuka har kommit tillbaka till jobb och två personer har 
fallit bort bland annat pga. pension. Nu är det endast två långtidssjuk-
skrivna, som även de är på väg tillbaka i arbete. Det aktiva arbetet med 
ergonomi under året förhindrar förslitningsskador. Lokalvården har satt 
som mål att komma under 6,0% och har 5,9%, vilket är glädjande. Frisk-
vårdssatsningar är viktig fråga på förvaltningen. Trots att sjukfrånvaron 
för tillfället är låg finns inga garantier att den kommer fortsätter vara låg. 
Eftersom IT numera ingår på fastighet- och serviceförvaltningen, blir det 
inte riktigt jämförbart med siffrorna historiskt sett och svårt att tolka 
resultatet. Andel anställda som svarat på enkäten om de haft utveck-
lingssamtal är 67%. Av 87 personer som svarat på enkäten uppger 56 
personer att de haft utvecklingssamtal under 2017. 28 personer uppger 
att de inte haft utvecklingssamtal. Detta visar en nedgång jämfört med 
föregående år. Det är också många personer av förvaltningens ca 130 
anställda som inte har svarat på enkäten. Driftenheten på ca 35 personer 
har pga. chefsbyte fått dispens under 2017 att hålla utvecklingssamtal 
under jan – feb 2018, vilket är förhandlat/samverkat med berörda fack-
förbund. Då enkäten gick ut i mitten av december hade inte heller alla 
samtal genomförts vid det tillfället. Gällande heltidsfrågan finns det på 
förvaltningen fortfarande individer som av olika anledningar inte vill gå 
upp i tid utan kvarstå på deltid. Det rör sig om några få individer men får 
ett stort utslag på en mindre förvaltning. Det finns också olika lösningar 
med att man delar personal med andra förvaltningar vilket kan få utslag 
i statistiken att individen arbetar deltid men i själva verket har en heltid i 
grunden. Det finns också individer som på grund av permanenta sjuk-
ersättningar inte arbetar heltid. All personal på fastighet- och service-
förvaltningen har rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Miljö 

Fastighet- och servicesnämndens mål avseende miljö avser till stor del 
energi samt hantering och sortering av avfall. Under 2017 har det utförts 
åtgärder på flera områden som påverkar kommunens energiförbrukning 
på ett positivt sätt utifrån tidigare uppsatta mål. Nya ventilationsaggregat 
med återvinning har installerats på flera fastigheter. Befintliga styrsystem 
har byggts om vilket ger positiva effekter på energiförbrukningen. Utbyte 
av belysning har påbörjats i ett antal klassrum på Gärdeskolan samt i 
Gisle sportcenters hallar. Vidare har konvertering till fjärrvärme utvidgats 
till att omfatta flera av kommunens fastigheter i takt med Gislaveds Energis 
utbyggnad av fjärrvärmenätet i Smålandsstenar och i Anderstorp.

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretserade mål Nämndmål

Barns lärande Prioritera förebyggande och främjande verksamhet 
för barn och ungdomar.

Fastighet- och servicenämndens förfogande ska riktas 
mot målgruppen. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Bra lokaler med god inom- och utomhusmiljö. 
Säkra och trygga lokaler. 

Ge möjlighet för att fler lägenheter kan byggas i lokaler 
som inte behövs för kommunal verksamhet. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. I första hand ska de administrativa datanäten byggas  
ut i alla vårdfastigheter samt att fastigheterna utrustas 
med WiFi och i andra hand ska alla lägenheter i särskilt 
boende ska ha tillgång till internetuppkoppling via fast 
förbindelse.



  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 45 387 41 046

Verksamhetens kostnader 2 -39 425 -35 124

Avskrivningar -3 518 -3 026

Verksamhetens nettokostnader 2 444 2 896

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -2 444 -2 896

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 16 078 15 909

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL
 
Årsarbetare 15,3 15,3

Producerad vattenmängd, tm3 1 924 2 184

Debiterad vattenmängd, tm3 1 491 1 510

Behandlad mängd avloppsvatten, tm3 3 925 2 893

Kostnad, kr/m3 26,44 23,26

Antal vattenmätare, st 6 922 6 903

Kostnadstäckningsgrad, % 100 100

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2016 2015

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 151 796 136 192

Maskiner och inventarier 1 637 677

Pågående investeringar 590 3 790

Summa anläggningstillgångar 154 023 140 658

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 2 042 2 022

Fordringar, VA-kollektivet 1 383 2 326

Övriga fordringar 0 0

Summa omsättningstillgångar 3 425 4 348
 
Summa tillgångar 157 448 145 006

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 0 0
 
SKULDER

Långfristiga skulder 4 157 448 145 006

Skuld till VA-kollektivet

Kortfristiga skulder 5 351 420

Summa skulder 157 448 145 006
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

157 448 145 006

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – VATTEN OCH AVLOPP
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr 2017 2016

VA-intäkter 45 023 44 686

varav reglering mot VA-kollektivet -943 -5 141

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Upplösning av anläggnings-/ 
anslutningsavgifter

Upplösning av anläggningsavgift 2014 15 15

Upplösning av anläggningsavgift 2015 40 40

Upplösning av anläggningsavgift 2016 31 31

Upplösning av anläggningsavgift 2017 32

Hyror och arrenden

Övriga intäkter 1 189 1 415

Summa verksamhetens intäkter 45 387 41 046

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr 2017 2016

Löner och sociala avgifter -7 523 -7 110

Material och tjänster -18 756 -15 507

Lokaler -3 987 -4 629

GS personal -4 690 -3 766

Övrigt internt -1 987 -1 630

Övriga kostnader -2 482 -2 482

Summa verksamhetens kostnader -39 425 -35 124

Not 3 Materiella anläggningstillgångar, tkr 2017 2016

Mark 1 730 1 730

Fastigheter för affärsverksamhet 281 506 262 747

ack avskrivningar affärsverksamhets-
fastigheter -131 440 -128 286

Maskiner och inventarier 3 125 1 993

ack avskrivningar maskiner och inventarier -1 488 -1 316

Summa materiella anläggningstillgångar 153 433 136 869

Not 4 Långfristiga skulder, tkr 2017 2016

Långfristig skuld till kommunen 149 529 137 715

Anläggningsavgifter, inkl. ack upplösning 7 377 6 652

Investeringsbidrag, inkl. ack upplösning 191 219

Summa långfristiga skulder 157 097 144 586

Not 5 Kortfristiga skulder, tkr 2017 2016

Semesterlöneskuld 351 315

Övriga kortfristiga skulder 0 105

Summa kortfristiga skulder 351 420

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – VATTEN OCH AVLOPP

Verksamhetsberättelse – vatten och avlopp
Under 2017 har en person varit långtidssjukskriven på ledningsnätsidan. 
Utöver det har personalomsättningen inom VA-verksamheten varit stor. 
Att många personer slutat och nya börjat istället har naturligtvis påverkat 
verksamheten. Arbetet med att förbättra den långsiktiga hållbarheten av 
VA-anläggningen har fortsatt genom olika typer av förnyelsearbete. Flora-
gatan i Gislaved har fått nya VA-ledningar. Relining av spillvattenledning 
längs Nissan i Gislaved har färdigställts. Det har byggts en ny spillvatten-
ledning Stålgatan – Metallgatan i Smålandsstenar. Kommunens VA-taxa 
har genomgått en stor omarbetning i syfte att få den mer rättvis. Anlägg-
ningsavgiften har höjts för att öka kommunens täckningsgrad vid nyut-
byggnad. Brukningsavgiften har förändrats så att fördelningen mellan 
fast och rörlig avgift blir mer jämn. Det har gjorts genom att kubikmeter-
priset minskats och avgiften som beror på bostads-/lokalyta höjts.

Vatten
Arbetet med den nya vattentäkten i Slätteryd har fortsatt, genom att en 
el- och transformatorstation har byggts. Processen med att fastställa 
ett nytt/reviderat vattenskyddsområde för både Båraryd och Slätteryd 
har fortsatt, genom ett pågående myndighetssamråd med SGU och 
Länsstyrelsen. I Smålandsstenar har ett stort renoveringsarbete påbör-
jats vid vattenverket. I arbetet ingår byggnation av en ny kalksilo, en 
totalrenove ring av pumprummet och utbyte av styr- och reglertekniken. 
Detta arbete kommer fortsätta under 2018. 

Spillvatten
Kvävereningen på Gislaveds avloppsreningsverk har byggt om och 
byggts ut under 2017. Nu ska denna utökade kväverening testköras under 
en period och sedan ska resultatet redovisas till myndigheterna och ligga 
till grund för nya tillståndsvillkor för avloppsreningsverket. Möjligheten till 
slamhygienisering vid Gislaveds avloppsreningsverk har också fortsatt ut-
redas under året. Tyvärr har de tester som genomförts inte fallit speciellt 
väl ut så dialogen med tillsynsmyndigheten kring framtida lösning kommer 
fortsätta under 2018.
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AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – RENHÅLLNING

RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 20 997 20 230

Verksamhetens kostnader 2 -20 609 -19 827

Avskrivningar -291 -278

Verksamhetens nettokostnader 97 127

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -97 -127

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 2 305 0

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

Antal sophämtningar 256 570 260 573

Avfall till förbränning (ton) 7 101 7 249

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2017 2016

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 3 740 5 177

Maskiner och inventarier 1 971 35

Pågående investeringar 0 0

Summa anläggningstillgångar 5 711 5 213
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 0 0

Fordran, Gislaveds kommun 11 383 14 063

Övriga fordringar 17 31

Summa omsättningstillgångar 11 400 14 094
 
Summa tillgångar 17 111 19 307

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning Deponier 17 111 18 784

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 17 111 18 784
 
SKULDER

Långfristiga skulder 4 0 0

Kortfristiga skulder 5 0 523

Summa skulder 0 523
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

17 111 19 307
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr 2017 2016

Intäkter renhållning 19 314 18 740

varav reglering mot renhållningskollektivet 301 718

Övriga intäkter 1 370 772

Summa verksamhetens intäkter 20 985 20 230

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr 2017 2016

Löner och sociala avgifter -479 -694

Material och tjänster -14 981 -14 335

Lokaler -64 -62

GS personal 0 -2

Övrigt internt -3 795 -3 445

Övriga kostnader -1 290 -1 290

Summa verksamhetens kostnader -20 609 -19 829

Not 3 Materiella anläggningstillgångar, tkr 2017 2016

Mark 20 20

Fastigheter för affärsverksamhet 8 890 10 103

ack avskrivningar affärsverksamhets-
fastigheter -5 170 -4 946

Maskiner och inventarier 2 622 5 087

ack avskrivningar maskiner och inventarier -651 -5 082

Summa materiella anläggningstillgångar 5 711 5 213

Materiella anläggningstillgångar i Not 3 förutom mark 20 tkr övergår till 
SÅM 2018-01-01.

Not 4 Långfristiga skulder, tkr 2017 2016

Långfristiga skulder 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0

Not 5 Kortfristiga skulder, tkr 2017 2016

Skuld till renhållningskollektivet 0 301

Övriga kortfristiga skulder 0 222

Summa kortfristiga skulder 0 523

Verksamhetsberättelse – renhållning
Renhållning ska bedriva en god kommunal service till allmänhet, organi-
sationer och myndigheter inom verksamhetsområde avfallshantering 
och renhållning. Verksamheten omhändertar på olika sätt allt avfall som 
upp står i kommunens hushåll. Detta har utförts liksom tidigare år genom 
hämtning av såväl kärlsopor som slam från fastigheterna i kommunen 
med hjälp av entreprenörer.
 För omhändertagande av det avfall som inte kunnat lämnas vid fastig-
heten, t.ex. grovavfall och farligt avfall, har hushållen hänvisats till kommu-
nens återvinningscentraler och återvinningsgårdar. Hushållen har också 
kunnat lämna farligt avfall till den miljöbil som under våren hämtade detta 
under tre lördagar på olika platser runt om i kommunen. Renhållning/
Avfall har gett ett underskott på 301 tkr. Huvudsaklig orsak till resultatet 
är ökade kostnader för transporter och omhändertagande av material 
från återvinningscentralerna. Tillgängliga medel från årets resultat och 
tidigare års överskott för övertäckning av Mossarpstippen uppgår till 
totalt 17 111 tkr. Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört med 
2016 minskat med 0,5% (-38 ton) och för 2017 uppgått till 7 101 ton. 
Detta trots att mängden brännbart avfall som lämnats vid ÅVC ökat med 
24 ton. Mängden besökare som lämnar material till återvinning vid kom-
munens återvinningscentraler ligger på en hög nivå och som mest under 
sommaren.
 Under 2017 har vi varit med och bildat ett kommunalförbund för avfalls-
hantering, Samverkan Återvinning Miljö, tillsammans med grannkommu-
nerna Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Kommunalförbundet SÅM tar 
fr.o.m. 2018-01-01 över den kommunalt lagstadgade renhållningen från 
de fyra kommunerna och ska succesivt införa utökad källsortering av 
matavfall och annat hushållsavfall. Under året har äntligen funktionsprob-
lemen med portarna i omlastningsanläggningen för hushållsavfall lösts, 
genom utbyte till rullportar som helt överensstämde med den ursprung-
liga beställningen varför problemet med fåglar i hallen nu är borta.

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – RENHÅLLNING
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KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

GISLAVEDS KOMMUNHUS AB

Verksamhet
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i 
aktiebolag som kommunstyrelsen använder för sin verksamhet. Det kom-
munala syftet/ändamål med bolagets verksamhet är att, såsom moder-
bolag i koncernen för de helägda bolagen, åstadkomma en samordning 
för optimalt resursutnyttjande. Samt även medverka till att uppfylla Gisla-
veds kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens 
verksamheter i bolagsform mot målen. Koncernen har till uppgift att före-
träda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning 
i kommunens helägda bolag. I bolagets uppdrag ingår även ett samhälls-
ansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetisk, 
etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Resultaträkning Budget Bolag Bolag
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 0 0 0

Rörelsens kostnader 0 -50 0

Rörelseresultat 0 -50 0

Finansiella intäkter 0 1 624 0

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 0 1 574 0

Bokslutsdispositioner 0 0  

Skatt 0 0 0

Årets resultat 0 1 574 0

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 0 0

Soliditet, % 100% 100%

Likviditet, %

Underlag till den sammanställda redovisningen

Resultaträkning Budget Koncern Koncern
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 0 304 777 307 103

Rörelsens kostnader 0 -266 322 -282 510

Rörelseresultat 0 38 455 24 593

Finansiella intäkter 0 88 112 424

Finansiella kostnader 0 -16 006 -18 994

Resultat före skatt 0 22 537 118 023

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 -4 179 -4

Årets resultat 0 18 359 118 019

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 10 248 10 248

Omsättningstillgångar 1 730 100

Summa tillgångar 11 978 10 348
  

Eget kapital 11 922 10 348

Obeskattade reserver   

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 56 0

Summa eget kapital och skulder 11 978 10 348

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning Koncern Koncern
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 854 999 768 063

Omsättningstillgångar 116 923 193 587

Summa tillgångar 971 922 961 650
  

Eget kapital 447 549 438 839

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 40 914 35 876

Långfristiga skulder 402 969 378 467

Kortfristiga skulder 80 490 108 468

Summa eget kapital och skulder 971 922 961 650

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ekonomi
Under året har moderbolaget fått utdelning från dotterbolagen med 1,6 
mnkr.

Framtid
Närmsta året kommer ett fortsatt arbete kring strukturen för samarbeten 
att arbetas fram. Dels strukturen mellan kommunen och koncernen, 
och dels inom koncernen för arbetet mot visionen. Under våren kommer 
alla ägardirektiven att revideras.

Ordförande: Marie Johansson (S)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Malin Aronsson
Ägare: Gislaveds kommun 100%
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KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 572 435 520 754

Omsättningstillgångar 72 893 117 976

Summa tillgångar 645 328 638 730
  

Eget kapital 281 891 273 293

Obeskattade reserver 12 750 13 150

Avsättningar 8 590 9 161

Långfristiga skulder 294 469 298 565

Kortfristiga skulder 47 628 44 561

Summa eget kapital och skulder 645 328 638 730

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 302 282

Verksamhet
Den 1/1 2017 fanns det inga tomma lägenheter. Även 1/1 2018 var situa-
tionen den samma. Den 1/4 2017 höjdes bostadshyrorna med 0,5%. 
Bolaget har träffat en tvåårsuppgörelse vilket innebär att bostadshyrorna 
höjs med 0,8% den 1/1 2018 och med 1,0% den 1/1 2019. Underhålls-
kostnaderna har under året uppgått till 36,2 mnkr. Under 2017 har etapp 
två på Köpmangatan 1 i Gislaved, och nybyggnationen på Hörsjögatan 12 
i Smålandsstenar slutförts. På Ågatan 52 i Anderstorp pågår en nybygg-
nation av 16 lägenheter med inflyttning under våren 2018. Alla är uthyrda. 
Beslut är taget att påbörja byggnation av 16 lägenheter på Bivägen i 
Hestra med beräknad inflyttning Q1 2019.

Ekonomi
Omsättning har minskat med 11,9 mnkr. Minskningen beror på den för-
säljning bolaget genomförde 2016. Bolagets kostnader har minskat 
även detta beror till största delen på försäljningen 2016. Lån har amorte-
rats med 6,7 mnkr. Derivat har lösts och skrivits om. Det bokförda värdet 
av bolagets byggnader inklusive mark uppgår den 31/12-17 till 548 mnkr 
(485 mnkr). 

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 23 214 22 543

Tillsvidareanställda 38 37

Omräknat till heltidstjänster 36,5 36,25

Visstidsanställda 0 0

Omräknat till heltidstjänster 0 0

Sjukfrånvaro % 4,91 2,79

AB GISLAVEDSHUS

Miljö
Bolaget är certifierat för miljö enligt ISO 14001:2004.

Framtid
Bolaget har planer på nybyggnation av 76 lägenheter fram till 2021. 
Byggkostnaderna har fortsatt uppåt, men det investeringsbidrag som 
infördes 2017 hjälper till att få ihop kalkylerna. EU-kommissionen har 
presenterat ett förslag som bör kunna innebära att Sverige kan införa 
låg moms på bostadshyror. Det skulle leda till lägre kostnader bl.a. vid 
nybyggnation. En risk finns i den företagsskatteutredning som pågår 
gällande avdragsrätt för räntor. Den kan komma att påverka nybyggna-
tion negativt.

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 153 356 163 706 175 616

Rörelsens kostnader -141 510 -138 511 -161 546

Rörelseresultat 11 846 25 195 14 070

Finansiella intäkter 190 2 112 267

Finansiella kostnader -5 400 -15 281 -17 966

Resultat före skatt 6 636 9 916 108 371

Bokslutsdispositioner -600 400 2 805

Skatt -1 326 -1 607 -669

Årets resultat 4 710 8 709 110 507

Investeringar, tkr 72 469 80 687

Nettoomsättning, tkr 163 706 175 509

Soliditet, % 45,2% 44,4%

Likviditet, % 153,0% 263,0%

Antal lägenheter 2 285 2 559

Ordförande: Inga-Lill Svanberg (S)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Malin Larsson
Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100%



64

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

GISLAVED ENERGI KONCERN AB Ordförande: Bengt-Anders Johansson (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Hans Brunström
Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 130 743 134 226 128 265

Rörelsens kostnader -120 581 -122 680 -119 786

Rörelseresultat 10 162 11 546 8 479

Finansiella intäkter 946 86 127

Finansiella kostnader -1 770 -724 -1 028

Resultat före skatt 9 338 10 908 7 578

Bokslutsdispositioner    

Skatt  -2 269 -1 660

Årets resultat 9 338 8 639 5 918

Investeringar, tkr 59 537

Nettoomsättning, tkr 131 565

Soliditet, % 44,8%

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 264 519 220 692

Omsättningstillgångar 37 296 70 462

Summa tillgångar 301 815 291 154
   
Eget kapital 135 073 127 916

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 28 975 26 715

Långfristiga skulder 108 500 76 500

Kortfristiga skulder 29 267 60 023

Summa eget kapital och skulder 301 815 291 154

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Verksamhet
Gislaved Energi Koncern AB äger aktierna i två dotterbolag. Verksam-
heten i dotterbolaget Gislaved Energi Elnät AB omfattar distribution av 
el inom delar av Gislaveds kommun. I dotterbolaget Gislaved Energi AB 
bedrivs produktion och handel med el och värme samt gatubelysning i 
hela Gislaveds kommun. Bolaget erbjuder även energitjänster, entrepre-
nader och serviceavtal. Gislaved Energi AB äger 15% av aktierna i  
Klämman Vind AB. Bolaget har inte några anställda. Under året har ny VD 
anställts, Hans Brunström.

Ekonomi
Resultatet efter finansiella poster för koncernen uppgår till 10 908 tkr 
(7 578 tkr), vilket är 1 570 tkr över budget. Nyanslutningar av fjärrvärme-
kunder har bidragit till att kraftigt öka intäkterna via engångsavgifterna 
för Gislaved Energi AB. Engångsavgifterna för Gislaved Energi AB upp-
går till 2 766 tkr för året. Utdelning till Gislaveds Kommunhus AB föreslås 
ske med 2 162 770 kr.

Miljö
Dotterbolagen är certifierade enligt ISO14001 och har arbetat vidare med 
miljöfrågor under verksamhetsåret. Flera av dotterbolagens anläggningar 
för energiproduktion omfattas av tillstånds- respektive anmälningsplikt 
enligt Miljöbalken. Ett långsiktigt arbete bedrivs inom Koncernen i syfte att 
med god marginal klara de i tillstånden angivna gränsvärdena. En upp-
följande revision har genomförts med bra resultat. Bolagen arbetar fort-
löpande med åtgärder för minskad energianvändning. Bolagen arbetar 
även vidare med att inköpt elkraft ska vara förnybar samt att öka andelen 
biobränsle i koncernens värmeanläggningar. Beslutad investering i en 
ny skogsflispanna i Mossarp bidrar till detta mål.

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 13 571 13 595

Tillsvidareanställda 18 20

Omräknat till heltidstjänster 16,8 18,3

Visstidsanställda 12 13

Omräknat till heltidstjänster 0,3 0,34

Sjukfrånvaro % 2,05 2,14

Framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. Bolaget fortsätter att 
genomföra investeringar som stärker leveranssäkerheten i elnätet. Utbyte 
av elmätare kommer att vara ett årligt återkommande arbete för att säker-
ställa en fortsatt hög driftsäkerhet gällande leverans av mätvärden. 
Fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter i kommunen. I och med samman-
kopplingen (år 2017) av fjärrvärmenäten mellan Gislaved och Anderstorp 
fås ökade möjligheter till nyanslutningar. En ny skogsflispanna (Mossarp) 
tas i drift under våren år 2018. Den nya pannan kommer att bidra med 
miljövänlig ökad produktionskapacitet. Koncernen planerar att fortsätta 
att utveckla nya energitjänster som ska leda till en effektivare energi-
användning för koncernens kunder.
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KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

GISLAVED NÄRINGSLIV AB Ordförande: Morgan Ryhman
Antal ledamöter: 6
Verkställande direktör: Leif Österlind
Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 10 010 9 311 4 970

Rörelsens kostnader -9 986 -9 281 -4 899

Rörelseresultat 24 30 71

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 24 30 71

Bokslutsdispositioner -23 -18 -23

Skatt 0 -3 -11

Årets resultat 1 9 37

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 9 311 4 970

Soliditet, % 19,9% 27,9%

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 104 118

Omsättningstillgångar 2 684 1 833

Summa tillgångar 2 788 1 951
   
Eget kapital 489 480

Obeskattade reserver 85 82

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 2 214 1 389

Summa eget kapital och skulder 2 788 1 951

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Syftet med Gislaved Näringsliv AB, nedan kallat bolaget, är att enligt 
ägarens policy och direktiv verka för näringslivets och besöksnäringens 
utveckling inom Gislaveds kommun. Bolaget ska då främja näringslivets 
olika behov för konkurrenskraft, attraktivitet och tillväxt. Särskilt fokus 
läggs på besöksnäring, handel, infrastruktur, kompetensförsörjning och 
industriell förnyelse, för befintliga och tillkommande företag. 

Ekonomi
Bolagets omsättning uppgick till 9 311 mnkr (4 970). I siffrorna ingår även 
genomförda projekt, BGR och Venue food court. Under året har investe-
ringar gjorts i ny lokal och nytt GDPR-program. Utöver det har inga större 
investeringar gjorts utöver normal verksamhet. Årets resultat blev 9 190 kr 
(30 547 kr). 

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 4 786 3 517

Tillsvidareanställda 8 6

Omräknat till heltidstjänster 7 5

Visstidsanställda 1 0

Omräknat till heltidstjänster 0,5 –

Sjukfrånvaro % 0,25 1,2

Framtid
2017 genomfördes två större näringslivsdialoger med konkreta resultat 
för framtida samarbeten. Industriell förnyelse och testbädd inom energi-
optimering och fossilfria transporter är ett område som bolaget engagerar 
sig i. Samverkan mellan skola och arbetsgivare har prioriterats för ökat 
intresse för kommunens näringsliv. Ett fortsatt fokus på kompetens-
försörjning, där situationen för bostäder och tillgänglighet är mycket 
avgöran de. Logistikfrågor och HNJ-banan är fortsatt av stor betydelse. 
Utvecklingen av gröna näringar och besöksnäringen har stort fokus. Ett 
större engagemang i samarbete med internationella partners är viktigt 
av flera skäl, dels för teknik och kompetenssamarbeten men även för ökad 
exportförsäljning. Bolaget genomför en större förändring kring sin profil 
och sitt arbete med att kommunicera sin roll och sitt resultat. Tjänsten 
kommunikation förstärks och även affärsutveckling inom Science Park 
med en heltidstjänst som delfinansieras av näringslivet. Utmaningar 
finns särskilt inom integration och nyanlända i arbete samt planering av 
mark för nya etableringar och bostäder. Affärsracet arrangeras av BGR 
och samarbetet där är en viktig parameter för näringslivsutvecklingen 
inom hela ”Gnosjöregionen”.
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KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

GISLETORP LOKALER AB Ordförande: Björn Björkman (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Mikael Fröler
Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100%

Verksamhet
Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är bebyggd med 
6 637 m² BRA (bruksarea) och innehåller 17 olika lokaler. Den uthyrnings-
bara ytan är 6 517 m² LOA (lokalarea). Vid årsskiftet 2017/2018 var alla 
lokaler uthyrda. Gisletorp Lokaler AB har under flera år haft i princip fullt 
uthyrt och svårt att snabbt tillgodose olika intressenters lokalbehov.  
Under 2017 har en hyresgäst ändrat verksamhet och bildat ett nytt bolag. 
Ytterligare en hyresgäst har sagt upp sin lokal för avflyttning under 2018. 
Under 2017 har bolaget investerat i nya oljeavskiljare, vilket medförde en 
ny anslutning till spillvattennätet i Industrigatan. 
 Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 med Anders-
torp motorbana. Anläggningen arrenderas av Anderstorps Racing Club, 
ARC och dess bolag SRW Anderstorp AB. På fastigheten finns depå-
byggnaden som omfattar ca 3 160 m² och som också disponeras av 
Motorsportgymnasiet. ARC och SRW använder banan för tävlingar i egen 
regi men man hyr också ut banan till andra arrangemang. För att få god 
ekonomi i anläggningen är det nödvändigt med relativt många verksam-
hetsdagar under säsongen. Men myndigheterna har inte tillmötesgått 
ARC/SRW:s önskemål. Under hela 2017 har villkoren för verksamheten 
varit föremål för prövning i olika rättsinstanser, utan att ett slutligt avgöran-
de beslutats. Gisletorp Lokaler AB lämnade därför själva in en anmälan 
om att få bedriva miljöstörande verksamhet på fastigheten i samverkan 
med arrendatorn. Det har medfört att verksamheten har kunnat bedrivas 
med god omfattning under 2017. Arrendeavtalet innehåller dels en suc-
cessiv ökning av arrendet och att arrendatorn svarar för underhåll av hela 
anläggningen med undantag av depåbyggnaden. Underhållsbehovet är 
stort och arrendatorn behöver verksamhetsdagarna för att klara sitt 
åtagande. Arrendatorn har, på grund av det oklara läget, sagt upp arrende-
avtalet till omförhandling. Ett tilläggsavtal har därefter tecknats med SRW 
Anderstorp AB. Det innebär en fast del och en rörlig del som baseras på 
verksamhetsdagar enligt Gisletorps anmälan. Eftersom alla Gisletorps 
dagar inte utnyttjats medför tilläggsavtalet en sänkning av arrendet. Ett 
avtal om upprustning av den s.k. cafeterian har också tecknats, vilket 
innefattar en upprustning som görs av SRW med viss garanti av Gisletorp. 
Depåbyggnaden har elvärme genom värmepumpar. Värmeanläggningen 
är dock underdimensionerad och förmår inte hålla tillräckligt varmt i loka-
lerna. Gisletorp Lokaler har därför investerat i ett vattenburet system som 
initialt värms med en elpanna. På sikt finns möjlighet att ansluta till fjärr-
värme eller installera jordvärme.

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 5 350 5 371 5 170

Rörelsens kostnader -3 275 -3 622 -3 189

Rörelseresultat 2 075 1 749 1 981

Finansiella intäkter   30

Finansiella kostnader  -1  

Resultat före skatt 2 075 1 748 2 011

Bokslutsdispositioner  -155 -260

Skatt  -353 -409

Årets resultat  1 240 1 342

Investeringar, tkr 1 741 90

Nettoomsättning, tkr 5 371 5 085

Soliditet, % 83,0% 81,0%

Likviditet, % 129,0% 119,0%

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 17 941 16 853

Omsättningstillgångar 4 236 4 221

Summa tillgångar 22 177 21 074
   
Eget kapital 16 550 15 341

Obeskattade reserver 2 386 2 231

Avsättningar   

Långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder 3 241 3 502

Summa eget kapital och skulder 22 177 21 074

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ekonomi
Bolagets resultat är något sämre än budget och föregående år. Anled-
ningen är dels att bolaget från och med 2017 tillämpar komponentav-
skrivning, vilket medfört en högre avskrivning än tidigare. Dessutom har 
Gisletorp lagt större resurser på underhåll än tidigare.

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 201 148

Tillsvidareanställda 2 2

Omräknat till heltidstjänster 0,2 0,2

Visstidsanställda 0 0

Miljö
Uppvärmning av lokaler medför den största miljöpåverkan i Gisletorps 
verksamhet Fastighetens värmeförbrukning, på Munin 19, uppgår till 
659 165 kWh (725 635) vilket är ca 10% lägre än 2016, men i nivå med 
förbrukningen 2015. Huvudparten av värmeenergin kommer i från bio-
bränsle via Gislaveds Energi AB. För motorbanan finns ett elabonnemang 
för hela anläggningen, inkl. driftsel till verksamheterna. Förbrukningen 
2017 uppgick till 467 071 kWh (449 514). Det är högre än 2016, men relativt 
lika förbrukningen 2015. Från och med juni 2016 köper bolaget elenergi 
från Bixia AB, som är producerad enligt ”Bra Miljöval”.

Framtid
Framtiden för Anderstorps Motorbana beror i mycket hög grad på de 
miljövillkor som reglerar verksamheten på banan. Miljöprövningen är inte 
avslutad men mycket tyder på att verksamheten kommer att begränsas. 
Det medför att det inte finns resurser att rusta upp och underhålla banan. 
 Gisletorp Lokaler AB vill öka tillgången på lediga lokaler och därmed 
utveckla näringslivet i kommunen. Därför är bolaget hela tiden öppen för 
att förvärva lämpliga lokaler i kommunen.
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STIFTELSEN GISLEPARKEN Ordförande: Staffan Sjöblom
Antal ledamöter: 7
Stiftare: Gislaveds kommun, Föreningen Folkets Park  
och Folkets Hus Gislaved

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter  236 2 224

Rörelsens kostnader  -336 -2 662

Rörelseresultat 0 -100 -438

Finansiella intäkter    

Finansiella kostnader  -8 -10

Resultat före skatt 0 -108 -448

Bokslutsdispositioner  0  

Skatt  0  

Årets resultat 0 -108 -448

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 0 0

Soliditet, % 87,0% 88,0%

Likviditet, % 678,0% 710,0%

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 0  

Omsättningstillgångar 389 509

Summa tillgångar 389 509
  

Eget kapital  339 446

Obeskattade reserver 0  

Avsättningar 0  

Långfristiga skulder 0  

Kortfristiga skulder 50 63

Summa eget kapital och skulder 389 509

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Verksamheten är avvecklad.

Ekonomi
Rörelsens intäkter avser återbetalning av KPA avgifter. Stora poster för 
rörelsens kostnader är datakostnader (20 tkr), försäkringskostnad (9 tkr), 
redovisningstjänster (244 tkr) varav Gislaveds kommun (195 tkr) och 
PWC (59 tkr). Kostnad för övriga externa tjänster (uppsägning av inkasso-
tjänsten) var 39 tkr. 
 
Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 19 1 233

Framtid
Verksamheten är nu avvecklad. Styrelsen har nu ansvar för att, i samråd 
med sina stiftare, besluta om upplösning av stiftelsen eller om stadgarna 
ska ändras i sitt verksamhetsändamål.
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STIFTELSEN ISABERGSTOPPEN Ordförande: Hasse Johansson (S)
Antal ledamöter: 11
Verkställande direktör: Louise Söderlund
Stiftare: Gislaveds kommun 90,74%, Gnosjö kommun 9,26%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 50 406 54 726 48 413

Rörelsens kostnader -49 354 -49 643 -44 048

Rörelseresultat 1 052 5 083 4 365

Finansiella intäkter 0 69 36

Finansiella kostnader -341 -602 -330

Resultat före skatt 711 4 550 4 071

Bokslutsdispositioner 0 -2 900 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 711 1 650 4 071

Investeringar, tkr 16 554 3 447

Nettoomsättning, tkr 54 692 47 963

Soliditet, % 52,0% 54,0%

Likviditet, %

Antal gästnätter 87 104 86 864

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 68 289 61 233

Omsättningstillgångar 14 838 11 288

Summa tillgångar 83 127 72 521
   
Eget kapital 40 829 39 179

Obeskattade reserver 2 900 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 25 762 22 600

Kortfristiga skulder 13 636 10 742

Summa eget kapital och skulder 83 127 72 521

Ställda säkerheter 17 000 17 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Isaberg Mountain Resort är en sport- och konferensanläggning som 
erbjuder utomhusupplevelser året runt. Unikiteten ligger i den vackra 
utomhusupplevelsen i vårt naturreservat i form av roliga aktiviteter som 
tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder bl.a. vandring, MTB-cykling, 
kanot och kajakpaddling och höghöjdsbana. Vi erbjuder också guidade 
aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang, älgpark och fastighets-
uthyrning. Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling 
av anläggningen. Isaberg har under de senaste tre åren utvecklats och 
byggt upp en attraktiv anläggning där sommaren är större än vintern 
beläggningsmässigt. Vi ska vara jordnära, innovativa och ge gästen be-
rikande naturupplevelser och möten året runt.

Ekonomi
Intäkterna och resultatet innefattar en tillfredställande vinter. Skidan-
läggningen var öppen januari-mars och hade 91 000 besökare (85 000 
besökare år 2015 – 2016). Satsningarna på sommarhalvåret har slagit 
väl ut och vi har ökat intäkterna ytterligare. Fastän vädret denna sommar 
inte varit det bästa så har våra gäster i gengäld aktiverat sig och bl.a. 
gjort höghöjdsbana, cyklat MTB, åkt Segway, besökt älgparken etc. Vi 
ser en ökning i skolresor och träningsläger av olika slag, inte bara MTB. 
Ytterligare en lodge byggdes under vintern och renovering av våra stugor 
fortsatte under våren. 60 stugor är nu renoverade, 10 återstår. Dessutom 
byggdes en multi-sportarena och ett sandskjul. Ett nytt servicehus på 
campingen byggs under hösten och vi har renoverat 19 stugor under 
året. I skidanläggningen har vi investerat i utbyggnad av snösystemet, 
ny lastkaj och grillkåta etc. Samarbetet med restaurangen har fungerat 
väl. Ca 30% av våra gäster under vår, sommar och höst kommer från 
utlandet (danskar, tyskar, holländare och fransmän etc.). Vintertid är 50% 
danska gäster.

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 18 972 16 939

Tillsvidareanställda 22 19

Omräknat till heltidstjänster 22 17

Sjukfrånvaro % 2,36 1,49

Framtid
Vi fortsätter satsa på utomhusupplevelsen och ska arbeta vidare att 
förbli södra Sveriges största MTB-destination och Äventyrsberg.



69

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

STIFTELSEN TORGHUSET Ordförande: Ylva Samuelsson (S)
Antal ledamöter: 7
Föreståndare: Anette Josefsson
Stiftare: Gislaveds kommun 75%, föreningar och privatpersoner 25%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 5 580 9 891 6 089

Rörelsens kostnader -5 196 -9 192 -5 214

Rörelseresultat 384 699 875

Finansiella intäkter 2 5 3

Finansiella kostnader -80 -85 -68

Resultat före skatt 306 619 810

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 306 619 810

Investeringar, tkr 179 43

Nettoomsättning, tkr 3 891 4 089

Soliditet, % neg neg

Likviditet, % 323,0% 187,0%

Antal besökare 33 127 33 934

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 4 485 4 940

Omsättningstillgångar 3 094 2 291

Summa tillgångar 7 579 7 231
   
Eget kapital -3 877 -4 497

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 10 500 10 500

Kortfristiga skulder 957 1 228

Summa eget kapital och skulder 7 580 7 231

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Ekonomi
Under 2017 har vi erhållit följande bidrag/stöd/anslag: Driftbidrag Gisla-
veds kommun (2 mnkr), Turistbyråverksamhet GNAB (100 tkr) och Investe-
ringsbidrag bibliotek Gislaveds kommun (4 mnkr). Följande investeringar 
har gjorts under året: trapphiss monterad i stora salen, skurmaskin till golv, 
ny hemsida med ny grafisk profil, nytt biobokningssystem och kassa-
system samt ny skylt BIOGRAF. Under året har vi fått svar på varför vi har 
fukt under golvet i stora salen. Golvvärmen värmer fyllnadsmaterial vari 
fukt förångas och där av det höga fuktvärdet. När golvvärmen stängs av 
på sommaren så kommer värmen under att leda fukten till ytan och då 
blir det kondens under tätskiktet som kondenseras under platonmattan. 
Fuktvandring påverkas av värme, fukt leds från varmt mot svalare yta. 
Arbete påbörjat med att bygga om till en fast reception. Framtaget förslag 
från arkitekt och en budgetoffert är framtagen. Ansökan om bidrag från 
Filminstitutet är inskickad. Under året har vi också gjort en ombyggnad 
från banklokal till bibliotekslokal. Vi har också byggt om så att Bankomat 
har eget utrymme. Tecknat hyresavtal med Gislaveds kommun avseende 
biblioteket från 2017-10-01 som löper i 10 år fram till 2027-09-30. Bank-
omat har hyreskontrakt som löper i 5 år fram till 2021-12-31. Gislaveds 
kommun/Musikskolan, Uponor Infra, NBV, Linde Material Handling AB 
och UMTS-mast har löpande hyreskontrakt.
 2017 har inte varit något bra bioår. Lägre besökssiffror än förra året. 
Däremot har vi haft fler barnkalas och dvd-visningar i bion. Bokningar 
från företag och även privatpersoner har ökat. Intäkter för nolltaxa och 
även från föreningsverksamhet har minskat. Konferensverksamheten har 
gått väldigt bra. Intäkter för entréer vid evenemang har minskat något. 
Stiftelsen har långfristiga skulder i form av lån på 10,5 mnkr (11,5) samt 
en rörelsekredit hos Swedbank på 1 mnkr (1) finns. Lånen ligger hos 
Kommuninvest där 6 mnkr bundet till 2018-05-09 med en ränta på 0,32% 
och 4,5 mnkr bundet till 2018-11-13 med en ränta på minus 0,17%. Ingen 
amortering har skett under året. Medvetet val pga. ombyggnaden inför 
bibliotekets inflyttning.

Verksamhet
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med lokaler i Smålands-
stenar. Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang. 
Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- och fritidsverk-
samhet och även tillhandahålla lokaler för sådan verksamhet. Verksam-
heten ska rikta sig till kommunens invånare, men även till våra besökare. 
Under året har lokalerna fyllts av olika aktiviteter för både barn och vuxna. 
Bl.a. har vi haft konserter, dans för funktionshindrade, mogendans, loppis, 
öppet hus på Smålandsstenardagen och vid julskyltningen, ”smaka på 
världen”, ungdomsfestival och naturligtvis filmvisningar m.m. på biogra-
fen. Totalt har ca 33 127 (33 934) personer vid 665 (630) tillfällen besökt 
Torghuset under 2017. Fortfarande har vi mycket fokus på biografen och 
dess möjligheter istället för att ha olika egna andra evenemang. Vi ser 
hellre att någon annan hyr och arrangerar och Torghuset är med och 
hjälper till med upplägget. Generellt minskar biobesöken och detta är en 
trend som också vi fått känna på. Antalet besökare var färre 2017 jäm-
fört med året innan. Samarbetet med kommunens förskolor fortsätter. 
Varje år bjuder vi förskolorna på bio, antingen sportlov eller höstlov. 
Projektet BioNio som riktar sig på våra ungdomar har inte hittat fram till 
målgruppen. En kväll i månaden är det tänkt att de unga ”tar över bio-
grafen”. Bio Kontrast, film med budskap, går bra. Vi har fått till ett bra 
samarbete med Finska Föreningen i kommunen och även i Värnamo 
kommun, då vi visar minst en finsk film varje säsong. Våra eftermiddags-
filmer är också väldigt uppskattade. Dock har publiken inte kommit i 
samma utsträckning som tidigare. 
 Två turistvärdar har skött turistinformationen under v. 24 – 34. 1 803 
(1 467) personer har besökt turistbyrån. Många är på genomresa och 
passar på att stanna till när man ser Turistbyrån vid torget. Eftersom det 
är så lättillgängligt så blir det lite som en ”rastplats”. Vi försöker förmedla 
en positiv bild av bygden och, beroende på vart de är på väg, tipsa om 
besöksmål. Samverkan med butiker och näringsställen är också mycket 
viktig.
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Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 2 211 2 116

Tillsvidareanställda 15 14

Omräknat till heltidstjänster 4 4

Personalen består av 1 heltidsanställd föreståndare, 2 deltidsanställda 
(75%) som sköter både administration, lokalvård och servering samt 1 
deltidsanställd (75%) vaktmästare. Vi har också timanställd biopersonal, 
6 maskinister samt 5 kassapersonal. 15 stycken anställda, 7 män och 8 
kvinnor. Åldersfördelningen är mellan 17 och 80 år. 

Miljö
Vi är med i Returpack dit vi skickar våra returflaskor och burkar. Under 
året har vi tecknat nytt avtal med Eon och kommer att gå över från natur-
gas till biogas. Avtalet är på 2 år. Att handla lokalt samt att utnyttja den 
lokala kompetens som finns i närområdet tycker vi är en del i att vara 
miljövänlig så det görs i största möjliga utsträckning.

Framtid
Det är viktigt att ingen verksamhet försvinner från våra småorter. Möjlig-
heten till ett varierat och stort utbud av olika aktiviteter är viktigt när 
människor ska bo och leva på en ort. Extra viktigt är det för våra barn 
och äldre och dem försöker vi måna lite extra om. Ombyggnaden av vår 
receptionsdisk hoppas vi kan komma igång. Ev. finns också tankar på att 
byta ut våra biostolar samt att bygga om köket på våning 2. Vid om-
byggnaden av biblioteket framkom också att ventilationen kommer att 
behöva byggas om eller bytas ut inom en snar framtid. Vi ser fram emot 
att starta ett samarbete med vår nya hyresgäst, biblioteket, och på det 
viset nå ännu fler invånare i kommunen.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redo-
visning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) vilket innebär att:
•  Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

•  Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
•  Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 

annat anges. 
•  Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovis-

ningssed. 
•  Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det 

lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till 
respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas 
poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mnkr. Dessutom 
redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster. 

INTÄKTER

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR4.2. SKL har 
publicerat en ny prognos i februari där det inte är någon förändring av 
skatteunderlaget för 2017.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas 
upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. 
I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomsten succes-
sivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive 
nyttjandeperioder, vilket följer rekommendation RKR 18.

Tillfälligt flyktingbidrag 2015
I december betalades 34,5 miljoner ut i tillfälligt flyktingbidrag. Bidraget är 
bokfört som kortfristig skuld och inte periodiserad från december 2015 
enligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Hela 
bidraget har under 2016 intäktsförs som övriga statsbidrag.

KOSTNADER

Löner m.m.
Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende december 
men som utbetalas i januari har inte periodiserats. Ej uttagen semester 
tillsammans med övertid har periodiserats.

Förändrade redovisningsprinciper
I slutet av 2013 bestämde Rådet för kommunal redovisning (RKR) att 
kommuner från och med 2014 måste använda komponentavskrivning vid 
redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentavskriv-
ning innebär att en anläggning ska delas upp i betydande komponenter 
med olika avskrivningstider, anpassade till respektive komponents för-
väntade nyttjandetid. 
 Fr.o.m. 2014 har Gislaveds kommun använt komponentavskrivning 
vid aktivering av stora investeringar (Ombyggnad av Kommunhuset, 
Ombyggnad av Glashuset och Ombyggnad av Nordinskolan i Smålands-
stenar). Fördelning av markvärde och byggnadsvärde på samtliga fastig-
heter har också gjort under samma år. 
 Fr.o.m. 2015 har Gislaveds kommun använts komponentavskrivning 
vid aktivering av fastigheters nya färdiga (tas i bruk) investeringar med 
anskaffningsvärde på minst 1 mkr. Nya investeringar på gator/vägar (tas 
i bruk under året) som har anskaffningsvärdet på minst 1 mkr delas i två 
komponenter – gatukropp med noll avskrivning och toppbeläggning 
med 10, 20, 40 år olika avskrivningstider baserad på typ av gatan. 
 Övergången av ”gamla anläggningar” till komponentavskrivning skett 
under våren 2016 med tillämpning från 1 januari 2016. Med ”gamla inves-
teringar” menas samtliga anläggningar i anläggningsregistret anskaffad 
t.o.m. 2015-12-31 (undantag var anläggningar som redan komponent-
avskrivas under 2014 och 2015). Vid övergången till komponentavskriv-
ningar genomfördes en inventering då samtliga anläggningar bedömdes 
individuellt. Huvudprincipen för bedömningen av fastigheternas anlägg-
ningar var om anläggningens restvärde var under 1 mkr så gjordes inte 
komponentfördelning utan den anläggningen ska omklassificeras till 
den mest betydande komponent. Inom gator/vägar har det bestämt att 
fördela samtliga ”gamla anläggningar” med huvudprincipen att anlägg-
ningar vilka restvärde var 80% eller mindre av anskaffningsvärdet avser 
gatukropp, resten var toppbeläggning. Inventeringen av anläggningarna 
medförde även några omklassificeringar och utrangeringar.
 Vid totalt införandet av komponentavskrivning under 2016 dras också 
gränsen mellan investering och planerat underhåll. När en komponent 
ersätts (planerat underhåll) betraktas det nu som reinvestering och ska 
aktiveras i balansräkningen. Planerat underhåll har tidigare kostnads-
förs direkt. 
 Fr.o.m. 2016-01-01, har avskrivningstiden på samtliga vattenledningar 
(nya och gamla) har ändrats från 33 år till 60 år. Periodisering av anslut-
ningsavgifter har också ändrats från 33 år till 60 år.
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TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Investeringar 
Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. 
Detta beroende på svårigheten att bedöma tidpunkten för avyttring, 
enligt rekommendation ska exploatering hanteras som omsättningstill-
gång. Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider 
Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år
Markanläggningar (yttre miljö) 25 år
Topp beläggningar – gata 10, 20, 40 år
Vattenledningar 60 år
Stomme 60 år
Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år
Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementsbyggnader 30 år
Värme, Ventilation, VA 25 år
Fönster och ytterdörrar 25 år
El, snickerier, yttertak (papp) 20 år
Ytskikt, passagesystem, styr/övervaktning, larm/tele 15 år
Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år
Bilar, inventarier, maskiner 5 – 20 år

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivningsmetod tillämpas, dvs. lika stora nominella belopp varje 
år. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjande-
period om minst 3 år klassificeras som en anläggningstillgång om be-
loppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 
har satts till ett halvt basbelopp, 22 400 kr 2017. 

Förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Kortfristig fordran
Under 2017 har överskottet för VA-verksamheten reglerats mot kort-
fristiga fordran.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräk-
nade enligt RIPS07. 

Avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen 
om att nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är så osäker 
i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing t.o.m. 
2016-12-31. Avtalen avser främst fastighets hyresavtal, leasing av bilar 
och maskiner. Avtalstiderna är mellan 3 – 5 år, hyresavtal har längre avtals-
perioden. 
 Fr.o.m. 2017-01-01 redovisar Gislaveds kommun leasing och hyra av 
lös egendom i enlighet med RKR 13:2. Finansiella avtal med en avtalstid 
överstigande tre år redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen 
att betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen. Detta 
gäller avtal med startdatum 2017 och framåt då klassificeringen görs vid 
avtalens början. 
 Äldre avtal inklusive alla fastighets hyresavtal kommer att redovisas 
som operationellt även om det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt 
avtal.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Den omfattar förutom kommunen, 
Gisla veds Kommunhus AB, och Stiftelsen Isabergstoppen. Övriga företag 
i koncernen har en omsättning och omslutning som understiger 2% av 
kommunen skatteintäkter och generella statsbidrag. Under hösten 2016, 
har Gislaveds kommun bildat ett moderbolag (Gislaveds Kommunhus AB) 
för samtliga helägda kommunala bolag nämligen Gislaveds Energi Kon-
cern AB, AB Gislavedshus, Gisletorp Lokaler AB och Gislaved Närings-
liv AB. 

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER KOMMUNEN

Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter m.m. har interndebiterats förvaltningarna i samband 
löneredovisningen. Den följer Sveriges Kommuner och Landstings rekom-
mendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman från förvaltningarna 
för att täcka gemensamma kostnader som t.ex. Kommunhälsan, Facklig 
verksamhet.

Kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 1,75% på bokfört värde. På årets 
investeringar har ränta tillgodoräknats fr om anskaffningsmånaden.

REDOVISNINGSPRINCIPER



74

ORD OCH BEGREPP

Anläggningskapital 
Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (t.ex. bygg-
nader, mark, inventarier m.m.) eller finansiella (aktier, andelar m.m.).

Avskrivningar 
Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad uti-
från förväntad ekonomisk livslängd.

Avsättningar
Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik 
till sin förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller 
till den tidpunkt den skall infrias.

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

Finansiella intäkter 
Intäkter som kommer från placerade medel, t.ex. ränta på bankkonto.

Finansiella kostnader
Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader 
för pensionsförvaltningen.

Kapitalkostnader
Avskrivningar och intern ränta.

Kortfristiga fordringar
Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet 
Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till kort-
fristiga skulder.

Nettoinvesteringar 
Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid t.ex. likvida medel, kortfristiga 
fordringar, förråd.

Rörelsekapital 
Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kort-
fristiga skulder.

Soliditet 
Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Eget kapital 
dividerat med totala tillgångar.
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Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. För att uppnå de  
mål som kommunen har satt för sin verksamhet, behöver kommunen ta väl 
hand om sin personal och det innebär bland annat att aktivt arbeta med att 
vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsosamma arbetsplatser.

Med våra ca 2 900 tillsvidare- och visstidsanställda är vi kommunens största  
arbetsgivare. Våra yrkesgrupper är representerade av ca 300 befattningar och 
bildar tillsammans en bredd av jobb som gör skillnad, vi gör svensk välfärd  
med tjänster och service. De totala personalkostnaderna för år 2017 uppgår till 
1 420 697 tkr, dvs. drygt 1 miljard kronor. Det är 70% av de totala kostnaderna 
för kommunen.

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas  
i våra strävanden att skapa den goda verksamhet som medborgarna förväntar 
sig. Därför kan vi glädja oss över att det personalpolitiska arbetet drivs framåt 
med fokus på ledarskap, heltid som norm, värdegrundsarbete och organisa-
torisk och social arbetsmiljö.

Det kommande generationsskiftet bland personalen ställer stora krav på att vi 
kan attrahera medarbetare med rätt kompetens för framtiden. Samtidigt måste 
vi vara flexibla och öppna inför nya organisationsformer och arbetssätt.

Tack alla för ert utförda arbete under det gångna året. Tillsammans utvecklar vi 
Gislaveds kommun framåt och mot en god framtidstro.

 

 Gislaved 2018-02-14
 

 Marie Johansson (S)
 Kommunalråd och personalutskottets ordförande

personalpolitik 2

personalpolitiken – en viktig strategisk fråga



sammanfattning3

Följande fakta är hämtade ur Gislaveds kommuns personal-
ekonomiska redovisning år 2017:

Den 1 november 2017 hade kommunen 2 922 tillsvidare- och  
visstidsanställda (2 803 för år 2016).

Av kommunens tillsvidareanställda är 83% (1 973) kvinnor och  
17% (403) män.

Flest antal anställningar finns inom barn- och utbildningsförvaltningen 
samt socialförvaltningen.

Den anställdes medelålder är 44 år, vilket är en föryngring jämfört 
med tidigare år.

En enorm satsning på heltid har gjorts! Av kommunens tillsvidare-
anställda har 91% heltidsanställning jämfört med 74% föregående år.

Under 2017 har antal arbetsskador (inkl. våld) ökat till 164 st jämfört 
med 130 föregående år.  

Övertids- och mertidsuttaget motsvarar 17 årsarbetare, vilket är en 
kraftig minskning med 12 årsarbetare jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron för samtliga anställda har ökat från 6,0% till 6,6% 
2017, varav majoriteten av sjuktimmarna återfinns inom social-
förvaltningen.

61% av de anställda har ingen registrerad sjukfrånvaro.

Personalkostnaderna år 2017 var 1 420 mnkr.

Enligt undersökning uppger 85% av kommunens tillsvidareanställda 
att de haft utvecklingssamtal under 2017. 

sammanfattning
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Tillsvidare VisstidAntal anställda i kommunen 2008 – 2017
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Antalet tillsvidare- och visstidsanställda per 1 000 invånare ligger lägre jämfört 
med föregående fyra år. 86 jämfört med 85 2016, 83,2 2015 eller 88,1 2014 
och är således den lägsta under en period om tio år.

Statistikförklaring: Antal personer definieras som antal tillsvidare- och visstidsanställda med  
månadslön den 1/11 på Allmänna bestämmelser-avtalet, exkl. deltidsbrandmän och tim avlönade. 

personalstruktur
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Antal tillsvidare- och visstidsanställda per 1 000 invånare

87,6 84,9 83,8 86,1 86,2 87,9 88,1 83,2 85,0 86,0

Av totalt antal anställda fortsätter andelen visstidsanställda att öka. Andelen 
visstidsanställda för året 2017 var 19% jämfört med 17,2% år 2016.

Detta innebär att 2017 års andel hamnar högst under en period om tio år.

Flest antal visstidsanställningar finns inom barn- och utbildningsförvaltningen, 
398 (jämfört med 355 år 2016) och inom socialförvaltningen, 112 (jämfört med 
88 år 2016). Det är även inom dessa förvaltningar den största ökningen i antal 
visstidsanställda mellan 2017 och 2016 återfinns. Av dessa två förvaltningars 
visstidsanställningar utgör 43% visstidsanställning som obehöriga lärare enligt 
skollagen (45% 2016), 15% vikariat för föräldralediga, sjukskrivna etc. (15% 
2016) samt 42% är övriga visstidsanställningsformer som t.ex. allmän visstids-
anställning.

Av de visstidsanställda (546) i Gislaveds kommun är 74% (403) kvinnor och 
26% (143) män. Antalet visstidsanställda har ökat med 62 personer jämfört 
med föregående år (484). 

Antal anställda
Antalet totalt tillsvidare- och visstidsanställda inom Gislaveds kommun upp-
gick 2017 till 2 922, vilket är en ökning med 119 personer sedan 2016. Det är 
det högsta antalet under en period om tio år. Ökningen består 62 visstids-
anställda och 57 tillsvidareanställda jämfört med 2016. En del av ökningen kan 
förklaras med att kommunen utökat sin verksamhet inom individ- och familje-
omsorgen, ensamkommande barn samt ökat antalet pedagoger, för att möta 
det behov som uppstått i och med flyktingsituationen. I övrigt har nya verk-
samheter startat inom kommunstyrelseförvaltningen och kulturförvaltningen 
som står för en del av ökningen av tillsvidareanställd personal, exempelvis  
bemanningsenheten.

Antalet tillsvidareanställda kvinnor 2017 uppgick till 1 973, vilket är en ökning 
med 43 kvinnor jämfört med föregående år. Antalet tillsvidareanställda män 
uppgick till 403, vilket är en ökning med 14 män.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Räddningstjänsten

Tekniska förvaltningen

Bygg och miljö

Socialförvaltningen

Fritidsförvaltningen

Barn och utbildning

Kulturförvaltningen

Fastighetsförvaltningen

Antal anställda per förvaltning 2017

4,1 1,1  2,3
   1,2

36,2

1,2
47,9

1,3
4,7

Barn- och utbildningsförvaltningen har den största andelen tillsvidare- och  
visstidsanställda. Nästan hälften, 48%, av kommunens anställda arbetar inom 
barn- och utbildningsförvaltningen. Därefter kommer socialförvaltningen med 
36%. Övriga förvaltningar svarar för 16%. 

De största förändringarna i antal anställda jämfört med 2016 har skett inom 
kommunstyrelseförvaltningen samt fastighet- och serviceförvaltningen som  
har ökat med 19 respektive 18 procentenheter, och motsvarar 19 respektive  
21 anställda.

Antalet utförda årsarbeten (totala antalet arbetade timmar per 1 700 timmar)  
är den högsta  mätt under de tio senaste åren, 2 553 (2 500 år 2016 och 2 420 
år 2015). Förklaringen till detta är delvis att andelen heltider och att antalet 
visstidsanställda har ökat.

Antal utförda årsarbeten 2008 – 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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2015 2016 2017

2 2362 232 2 236 2 299 2 258 2 295 2 316 2 420 2 500 2 553

Tabellförklaring: Antal årsarbeten definieras som antal timmar inkl. mertid, minus  
frånvaro, dividerat med 1 700 timmar. Urval: alla anställda tillsvidare och visstid med  
månadslön inklusive timavlönade. Exkl. deltidsbrandmän och beredskapsavtalet.
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Personalomsättning

Tabellförklaring: Personalrörlighet kan mätas på olika sätt. I detta sammanhang används en 
vedertagen definition av SKL. Beräkningarna av rörlighet utgår från huruvida personer tillkommit 
eller slutat i organisationen som helhet mellan två mättillfällen. Två nyckeltal tas fram, det ena  
rör andelen nyanställda och det andra rör andelen som avslutat sin anställning. Nyckeltalen in-
begriper endast tillsvidareanställda månadsavlönade och redovisas inte på verksamhetsnivå.

•  Nya tillsvidareanställda under året, andel (%). Nya tillsvidareanställda under året/ 
Samtliga tillsvidareanställda föregående år.

•  Avgångna tillsvidareanställda under året, andel (%). Avgångna tillsvidareanställda under året/
Samtliga tillsvidareanställda föregående år.

Personalomsättning 2008 – 2017

Nya tillsvidareanställda under året Avgångna tillsvidareanställda under året

7,43,4 6,32,4 7,42,1 7,23,7 6,23,2 6,74,5 6,93,4 7,94,6 8,15,6
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Andelen tillsvidareanställda som slutat ökar, från 8,1% 2016 till 8,7% 2017  
och är det högsta talet senaste 10 åren. Högst andel per förvaltning som  
slutar återfinns inom bygg- och miljöförvaltningen 15,6% och fritidsförvaltningen 
12,9%.

Andelen tillsvidareanställda som börjar ökar också från 5,6% till 7,9%.  
Högst andel per förvaltning som börjat finns inom kulturförvaltningen 14%  
och bygg- och miljöförvaltningen 12,5%.

Under år 2017 var det 43 anställda som gick i pension, vilket är en minskning 
jämfört med 2016 (67 anställda) och 2015 (66 anställda).  

Totalt hade kommunen 578 platsannonser för intern och extern rekrytering, 
jämfört med 690 under 2016, 532 under 2015, 359 under 2014 och 329 under 
2013. Detta är en minskning med 17% jämfört med 2016. Kostnaderna för 
platsannonser i tidningar minskar kraftigt jämfört med föregående år och är den 
lägsta kostnaden i jämförelse av 10 års period. Förutom att antal plats annonser 
minskat, så väljer fler och fler att annon sera i sociala medier.

Bokförda kostnader på kontot för platsannonser:

År Kostnad tkr Konto År Kostnad tkr Konto

2008 977 5852 2013 511 7221

2009 582 5852 2014 739 7221

2010 907 5852 2015 1 493 7221

2011 898 5852 2016 870 7221

2012 1 310 5852 2017 486 7221



Köpta tjänster från bemanningsföretag eller liknande
Kommunen har under 2017 köpt tjänster som berör tillfälligt inhyrd personal för 
sammanlagt 6 665 tkr. Detta är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. År 2017 
har socialförvaltningen stått för den största andelen av köpen (4 891 tkr) och 
resterande 1 774 tkr är köp av tjänst inom gymnasiet, barn- och utbildnings-
förvaltningen.

År Kostn. tkr Köp av bemanning

2010 11 Sjuksköterskor

2011 773 Sjuksköterskor, socialsekreterare

2012 464 Sjuksköterskor

2013 1 509 Sjuksköterskor, psykolog, danspedagog, utbildare, bokbusschaufför

2014 742 Sjuksköterskor, psykologkompetens, flyttpersonal, chaufför

2015 957 Sjuksköterskor, psykolog, föreläsare, zumbafitness, instruktör, mättjänst

2016 1 390 Psykolog, föresläsare, läkare, dans, m.m.

2017 6 665 Sjuksköterskor, psykologer, administration, lärare, föreläsare
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Heltid – deltid
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Som styrmått 
för 2017 finns att samtliga nyanställda ska anställas till en grundanställning på 
100%. Det kan glädjande konstateras att detta styrmått har uppnåtts genom 
att alla grundtjänster har annonserats på heltid. Inom kommunens arbete med 
heltid som norm finns ett undantag från regeln om heltid i botten och det är att 
alla visstidsanställningar upp till max. 3 månader får utannon seras på deltid. 

Tjänstgöringsgrad tillsvidareanställda kvinnor 2008 – 2017

Heltid 75 – 99%
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Det andra styrmåttet är att andelen anställda med grundtjänst 100% ska öka i 
förhållande till andelen per 2014-11-01 som var 64,3%. Glädjande konstateras 
att även detta styrmått har uppnåtts med råge. Av kommunens tillsvidare-
anställda har 91% heltidsanställning jämfört med 74% föregående år, vilket är 
en otroligt bra ökning. I övrigt är 5% deltidsanställd på 75 – 99% (jämfört med 
18% 2016) samt 3% deltidsanställd på 74% eller lägre (jämfört med 8% 2016). 
Det är främst personal som inte valt att skriva om sina anställningsavtal till hel-
tid som har deltidsanställning. Men även de som har permanent sjukersättning 
eller gått i delpension, som har deltidsanställning inom Gislaveds kommun.

Tabellförklaring: Aktuella tillsvidareanställningar per kön uppdelat per tjänstgöringsgrad 
och procent per 1 november 2017.
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Tjänstgöringsgrad tillsvidareanställda män 2008 – 2017
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Tabellförklaring: Aktuella tillsvidareanställningar per kön uppdelat per tjänstgöringsgrad 
och procent per 1 november 2017.

Ålderstruktur
Medelåldern för anställda inom Gislaveds kommun sjunker jämfört med före-
gående år dvs. från 45 år till 44 år. Under en tioårsperiod har en för yngring av 
personalen skett. 

Bryts medelåldern ned i anställningsform kan det konstateras att för 2017  
var tillsvidareanställdas medelålder 46 år och visstidsanställdas medelålder  
betydligt yngre, 38 år.

Det är viktigt att tillvarata den kunskapsbank som den äldre personalen har, 
samtidigt som arbetsgivaren ska tillvarata den yngre arbetskraftens nya synsätt 
och idéer, det kräver en flexibel och öppen organisation.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Medelålder tillsvidare- och visstidsanställda 2008 – 2017

46 47 47 46 47 47 47 45

2015 2016

45

44,5

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

47,5
45

2017

Tabellförklaring: Exkl. deltidsbrandmän och timanställda.

2017 och 2016 sker den största ökningen under de senaste tio åren för  
kvinnors tjänstgöringsgrader. Under 2017 har andelen heltidsanställda kvinnor 
ökat inom samtliga förvaltningar. Inom socialförvaltningen och fastighet- och 
serviceförvaltningen är ökningen störst. För socialförvaltningen från 49% till 
88% år 2017 och för fastighet- och serviceförvaltningen från 64% till 97% år 
2017.

Tjänstgöringsgraderna för män rör sig marginellt mellan åren, men ökar likt för 
kvinnorna som mest mellan 2016 till 2017.



Medellön per kön i kommunen 2008 – 2017

Medellön kvinnor Medellön män Medellön kommunen

kr
on

or
 i 

m
ån

ad
en

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2017

Om kommunens medellön jämförs med rikets kommuners genomsnittslön  
år 2016 på 28 900 kr/månad och offentlig sektors på 31 500 kr/månad  
(Medlingsinstitutet, 2017 års var ej klar), konstateras att Gislaveds kommun 
ligger lägre.

Medellönen år 2017 för kvinnor i Gislaveds kommun var 95% av männens 
(den ovägda löneskillnaden), vilket är en positiv ökning med 1 procentenhet 
jämfört med föregående år. Mellan åren 2012 – 2013 samt 2015 – 2016 skedde 
en ökning om 2 procentenheter. Innan 2010 rör sig förändringen mellan åren i 
perioden endast med någon tiondel. Enligt Medlingsinstitutet var kvinnors lön  
i procent av mäns lön 2017 i kommuner 96% och i offentlig sektor 98%.

I enlighet med diskrimineringslagen har arbetsgivaren upprättat en handlings-
plan för jämställda löner 2016 – 2018. Detta ska arbetsgivaren göra varje år 
från och med den 1 januari 2017 (tidigare vart tredje år). Analys av jämställda 
löner har gjorts mellan arbeten som är lika och likvärdiga. Inga ojämställda  
löner har konstaterats. Ny lönekartläggning kommer att ske våren 2018.

personalstruktur 10

Medellön
Medellönen i Gislaveds kommun uppgick år 2017 till 26 743 kr/månad. Det är 
inklusive timavlönade. För tillsvidareanställda och visstidsanställda uppgick 
medellönen till 29 290 kr/månad. Det är uppseendeväckande att medellönen 
inklusive timavlönade är lägre jämfört med 2016. Dock är inte det fallet i statis-
tiken för endast tillsvidareanställda och visstidsanställda, som ökat jämfört med 
2016.
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resursanvändning

Arbetad tid och frånvaro

Tabellförklaring: Andelen frånvaro avser alla ledighetsformer, exempelvis semester, 
vård av barn, facklig tid.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arbetstid Frånvaro

72 74 74 75 73 75

28 26 26 25 27 25

Andel frånvaro 2008 – 2017
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Andelen frånvaro är nästan lika stor under 2017 som 2016. 
Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har högst frånvaro 2017. 
Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö har likt 2016 minst frånvaro tillsammans 
med tekniska förvaltningen. Socialförvaltningen har ökat frånvaron som mest 
med 4 procentenheter. 

Semester är en del av ovan frånvaro. Semesterlöneskulden per 2017-12-31 
uppgick till 89 090 tkr, vilket är en ökning med 4 269 tkr jämfört med år 2016. 
En orsak till ökningen är dels att kommunen har fler anställda jämfört med 2016, 
dels att flera medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen övergår till 
semesteranställning vid höstterminsstart och inte kan ta ut all sin semester 
innevarande år. Semesterdagarna blir då överflyttade till kommande vårtermin.  
I övrigt kan det konstateras att det finns arbetsflitiga arbetstagare som sparar 
sin semester, vilket påverkar semesterlöneskuldens storlek.
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Tabellförklaring: Övertid/fyllnadstid i % av arbetad tid enligt avtal.

Övertid FyllnadstidÖvertid och fyllnadstid 2008 – 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,20,5 1,20,4 1,10,4 1,10,4
1,3

0,4 1,10,5 1,10,5 0,80,4 0,70,4

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2017

0,40,4

Övertid och fyllnadstid

Fyllnadstiden på 0,4% 2017 har nästan halverats jämfört med 2016 medan 
övertiden är densamma som 2016. 

Bryts den totala övertiden (övertid/fyllnadstid) ned på förvaltningsnivå kan det 
konstateras att det skiljer kraftigt mellan förvaltningarna. Den största ökningen i 
procent jämfört med 2016 har skett inom Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö 
och kulturförvaltningen. Övertidsuttaget på Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö 
och tekniska förvaltningen, som har och brukar ha störst uttag, kan förklaras av 
att arbetad tid under beredskap automatiskt blir övertid. Exempel på detta är 
snöberedskapen. Inom socialförvaltningens område har den största minskningen 
skett mellan 2016 och 2017, där fler numera jobbar mindre deltid.

Totala kostnaden för övertid/fyllnadstid uppgick till 14 865 tkr för 2017 och  
det är en minskning med 2 706 tkr jämfört med föregående år. Läggs den  
totala över- och fyllnadstiden ihop och omvandlas till årsarbetare, blir det  
cirka 12 årsarbetare vilket är en minskning jämfört med föregående år  
(2016 17 årsarbetare). Denna minskning beror på att fler arbetar mer inom 
främst socialförvaltningen, fler heltider och därmed behöver det inte beordras 
in deltidsanställda på fyllnadstid utan resurspassen som heltidsanställda har 
täcker vikariebehovet.
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hälsa och arbetsmiljö

Frisknärvaro
Andelen anställda som inte har någon registrerad sjukdag är 61%, lika mycket 
som föregående år, och utgör tillsammans med år 2015 de högsta andelarna 
de senaste tio åren.

Om hälsotalen bryts ner på förvaltningar konstateras att Räddningstjänsten 
Gislaved – Gnosjö och tekniska förvaltningen har högst andel anställda som 
inte har någon registrerad sjukfrånvaro (65%). Lägst ligger socialförvaltningen 
med 61%.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är 6,6% 2017 och har ökat med 0,6 procentenheter i jämförelse 
med 2016 (6,0%). Sjukfrånvaron var oförändrad 2013 – 2014 med 4,9%.  
En liten årlig ökning med 0,5 procentenheter skedde mellan 2011 – 2013. 
Dessförinnan hade sjukfrånvaron minskat under fem år i följd. 

Gislaveds kommun följer tyvärr den trend som finns i samhället i stort med att 
sjukfrånvaron ökar kraftigt.

Om hälsotalen bryts ner på åldersgrupper konstateras att det skett en ökning i 
samtliga åldersgrupper. Den största ökningen återfinns i åldersgruppen 30 – 49 
(från 5,7% till 6,5%) och därefter i den yngsta åldersgruppen 29 år och yngre 
(från 5,3% till 5,9% 2016). För åldersgruppen 50 och äldre har det skett en 
marginell ökning, från 6,7% till 7% 2017.

% sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstidSjukfrånvaro 2008 – 2017
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Långtidssjukfrånvaro
Trots att sjukfrånvaron ökar, minskar andelen sjuka i 60 dagar eller mer, från 
48% till 44,5% 2017 vilket blir den näst lägsta nivån de senaste 10 åren.  
En slutsats är därför att andelen kortidssjukfrånvaro har ökat kraftigt i jäm-
förelse med 2016.

Felkällor
All sjukfrånvaro registreras inte som sjukfrånvaro. Som hos många andra  
arbetsgivare används ibland semesterdagar, innestående kompensationstid 
eller liknande för registrering av frånvaro. Samtidigt finns det även de som är 
sjuka, men som ändå går till arbetet.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Andel långtidssjukfrånvaro 2008 – 2017
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På förvaltningsnivå står socialförvaltningen, fritidsförvaltningen och tekniska för-
valtningen för den största ökningen av sjukfrånvaro. Bygg- och miljöförvaltningen, 
Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö och fastighet- och serviceförvaltningen 
har minskat mest jämfört med 2016.

Överlägset lägst sjukfrånvaro har man inom Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö 
och bygg- och miljöförvaltningen. Observera att på de mindre förvaltningarna 
kan enstaka långtidssjuka slå igenom kraftigt i statistiken.

Den totala kostnaden för sjukfrånvaron uppgick till 20 676 tkr för 2017 och det 
är en ökning med 2 876 tkr i jämförelse med 2016. 
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Företagshälsovård
Kommunhälsan är kommunens egna inbyggda oberoende expertfunktion 
inom arbetsmiljö och rehabilitering, som ska tillgodose Gislaveds kommuns 
och de kommunala bolagens behov av företagshälsovård. Kommunhälsan ar-
betar i enlighet med lagstiftning, vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Kommunhälsans aktiviteter är uppdelade i tre huvudområden:
• hälsofrämjande 
• förebyggande 
• rehabiliterande 

KOMMUNHÄLSANS VISION
Kommunhälsan ska medverka till att varje medarbetare känner arbetsglädje, tar ansvar för 
sin hälsa och den gemensamma arbetsmiljön. Vårt arbete ska bidra till att Gislaveds kommun  
i framtiden inte får långtidssjukskrivningar på grund av arbets relaterad ohälsa.

Arbetsskador och tillbud
Under 2017 har antal arbetsskador (inkl. våld) ökat, 164 jämfört med 130  
föregående år. 

Typ av händelse:

2015 2016 2017

Arbetsskador exkl. våld 54 59 80

Hot och våld 46 110 137

Hot, våld, kränkningar 62 121 156

Färd till och från arbetet 8 5 10

Av de 156 anmälningar om hot, våld och kränkningar återfinns 90 inom social-
förvaltningen och 53 inom barn-och utbildningsförvaltningen. Några enstaka 
anmälningar finns utspridda på alla andra förvaltningar förutom på bygg- och 
miljöförvaltningen som inte har en enda. 

Observera att det finns risk för ett mörkertal rörande tillbud och arbetsskador. 
Det finns medarbetare som inte tänker på att de ska fylla i en tillbuds- eller  
arbetsskaderapport när de råkar ut för tillbud och arbetsskador.  

Slutsats
Gislaveds kommun sjukfrånvaro har ökat likt många andra arbetsgivare i landet. 
Det finns en oro över vad ökningen av anmälningar om hot, våld och kräkningar 
står för, samtidigt som verksamheterna under 2017 har fortsatt ett aktivare  
arbeta med organisatoriskt och social arbetsmiljö som berör den psykosociala 
arbetsmiljön som kommer troligen ge effekt i senare mätning.
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strategiskt personalarbete 

Utifrån resultatet av medarbetarenkäten 2017 har det tagits fram en kommun-
övergripande handlingsplan för 2017 – juni 2018 med nedan insatser:
•  Fortsätta arbetet med planerade insatser kring kommunikativt ledarskap.
•  Intensifiera arbetet med kommunens psykosociala arbetsmiljö innefattande 

insatser kring medarbetarskap, samarbetsklimat, arbetsbelastning och  
kränkande särbehandling.

Kommunövergripande arbete är viktigt men störst verkning får insatser gjorda 
på förvaltnings- och enhetsnivå. Det fortsatta arbetet med förvaltningarnas 
egna åtgärdsplaner utifrån enkätresultatet är därför en viktig del i kommunens 
förbättringsarbete.

Central utbildning 
HR-avdelningen har medverkat eller varit uppdragsgivare under året för en  
arbetsmiljöutbildning tillsammans med kommunhälsan. Chefsforum har fort-
satt under 2017 vilket är ett möte för samtliga chefer för dialog och förankring 
utifrån kommunövergripande frågor som kommundirektörens ledningsgrupp 
tar fram. Det första forumet handlade om kommunikativt ledarskap, där före-
läsare Jenny Axäll inspirerade cheferna. Kommunikativa ledarskapet fortsatte 
efter chefsforum där cheferna bjöds in till tre olika tillfällen att fördjupa sig i just 
kommunikation. Det andra forumet handlade om digital transformation 2.0 där 
Niklas Huss föreläste i detta viktiga ämne.

Brandskyddsutbildning har genomförts för 529 anställda under 2017, vilket är 
nästan en dubblering jämfört med 2016 (290 anställda). Gislaveds kommun 
börjar närma sig målsnittet om minst 600 per år, för att uppnå målet att alla 
kommunanställda ska genomgå brandskyddsutbildning vart fjärde år.
 
När det gäller HLR-utbildningen har däremot antalet deltagare minskat, 262 i 
jämförelse med 320 föregående år och 428 anställda under 2015.

Personalutskottet
I Gislaveds kommun behandlas personalpolitiska mål och personalpolitiskt  
arbete i kommunstyrelsens personalutskott. Det är personalutskottet som  
bereder och beslutar om kommunens personalpolitik.

HR-avdelningen
Gislaveds kommun har en centralt placerad HR-avdelning vars uppdrag är att:
•  ge råd och stöd till chefer i deras ansvar och befogenhet för personal, 
•  tillhandahålla administration och service inom HR, 
•  ta initiativ, driva och stödja utvecklingsarbetet inom HR 
•  utföra kontroll och uppföljning utifrån arbetsgivarpolitiken

Till HR-avdelningen hör enheterna löneenheten, kommunhälsan och  
bemanningsenheten.

Gemensamma värderingar
–  Vi är alla en del av Gislaveds kommun och företräder kommunen.
–  Vi bidrar till en god anda och behandlar varandra med respekt.
–  Vi är stolta över det vi gör och har förtroende för varandra.
–  Vi har en öppen dialog och nära samverkan mellan förvaltningarna.
–  Vi är lojala med uppgiften och fattade beslut.

Respekt, förståelse och kunskap om andra människor är en förutsättning för 
ett gott samarbete och en framgångsrik organisation. Dokumentet ”En attraktiv 
arbetsgivare”, antaget i Kommunstyrelsens personalutskott den 9 mars 2005, 
§ 28.

Kommunövergripande handlingsplan utifrån medarbetarenkät  
år 2017
Resultatet av medarbetarenkäten visar på många positiva och nöjda medarbe-
tare som trivs på jobbet. Den egna förmågan är hög men många säger sig ha 
för hög arbetsbelastning. Syftet med medarbetarenkäten är att undersöka vad 
vi anställda tycker om att arbeta i Gislaveds kommun, vilka styrkor vi tycker 
finns och vad som kan förbättras för oss och för framtida personal.
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Ledarskap
Goda ledare och chefer är viktiga förutsättningar för bland annat medarbetarnas 
engagemang, lust att lära, den goda arbetsmiljön och kvaliteten i verksamheten. 
Under 2017 anställdes en chefsutvecklare som ska stärka den strategiska 
chefsförsörjningen i framtiden men även bygga upp ledarskapstrappan och 
övriga stödverktyg för chefer i deras utveckling.

Satsningen på UGL-utbildning (UtvecklingGruppLedarskap) för chefer påbörja-
des hösten 2014. Under dessa år har 12 chefer gått 2017, 4 chefer gick 2016, 
21 chefer 2015, 15 chefer deltog hösten 2014, samt 14 chefer har denna  
utbildning sedan tidigare (innan kommunen erbjöd den). Slås antalet som gått 
ut på antal chefer kan det tolkas att 63% av kommunens chefer har gått  
utbildningen. Satsningen fortsätter även under halva 2018.

Utvecklingssamtalens genomförande
I enlighet med kommunens policy står det i personalhandboken att varje chef 
är skyldig att genomföra minst ett utvecklingssamtal varje år. Då utvecklings-
samtalen inte kunnat registreras i något system, genomförde HR-avdelningen 
en enkätundersökning om hur många som haft utvecklingssamtal. 929 tills-
vidareanställda svarade på enkäten, vilket motsvarar en liten svarsfrekvens på 
37%. 

85% av de svarande uppger att de haft utvecklingssamtal, vilket är en positiv 
ökning om 2 procentenheter jämfört med 2016.

Av kommunens 104 chefer har 80 svarat på enkätundersökningen, vilket ger 
77% svarsfrekvens. Av dessa svaranden anger 80% att de haft utvecklings-
samtal under 2017, vilket är lite lägre än samtligas svar. 

Tabell: Andelen som uppger att de haft utvecklingssamtal 2016 och 2017  
uppdelat per förvaltning och totalt.

LEDNINGSVISIONEN
Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och 
en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya 
idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar om 
ditt område men utgår alltid från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun.

Nyckelord i ditt sätt att leda och utveckla verksamheten är dialog, trygghet, tillit, trovärdighet 
och tillgänglighet.

Dina medarbetare är din trygghet, du är deras. Tillsammans främjar ni nya tankar och idéer 
som för Gislaveds kommun framåt.

strategiskt personalarbete17
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Viktigt att poängtera är, att förutom utvecklingssamtal, har det under året natur-
ligt skett täta samtal mellan medarbetare och chefer i organisationen, vilket är 
en annan form av nödvändig dialog med medarbetarna.  Detta är givetvis inte 
detsamma som ett regelrätt utvecklingssamtal. Trots att resultatet kring utveck-
lingssamtalen blir bättre, är det inte helt tillfredställande och måste förbättras. 

Under 2018 är arbetsgivarens förhoppning att kunna följa upp genomförandet 
av utvecklingssamtal bättre, med hjälp av nya tekniska förutsättningar.

Personalförening
Alla anställda i Gislaveds kommun ingår automatiskt i personalklubben VISAM 
utan att behöva betala någon medlemsavgift. Personalklubben VISAM är en 
egen juridisk person. Det är en av de största hälso-/arbetsbefrämjande åtgärder 
kommunen erbjuder de anställda genom årligt anslag till föreningen.  

Personalklubben VISAMs målsättning har under året varit att erbjuda aktiviter 
som passar alla medlemmar. Intranätet Insidan, affischering på kommunala  
arbetsplatser och egen facebook-sida, har varit VISAMs främsta medel att nå 
ut med budskap om arrangemang till de anställda. 

Slutsats 
Glädjande drivs det personalpolitiska arbetet framåt med bland annat fokus på 
ledarskap och kommunikation. Utvecklingen av en samlad personalpolitik i den 
kommunala organisationen syftar till att stärka våra chefer i deras decentralise-
rade arbetsgivaransvar. Personalarbetet blir därmed ett hjälpmedel och stöd till 
dem för att behålla medarbetare, men även för att attrahera nya medarbetare 
till organisationen.



Styrmått Uppfyllelse

Minst 90% av de anställda ska 
ha medarbetarsamtal.

 Delvis uppnått. 85% av de svarande uppger att de haft 
utvecklingssamtal. Andelen svarande per förvaltning ger 
resultatet i att fem av nio förvaltningar har mer än 90% 
uppgett att de haft utvecklingssamtal, vilket resulterar i att 
styrmåttet delvis uppnåtts i vissa förvaltningar.

Sjukfrånvaron ska inte över stiga 
5,3%.

 Delvis uppnått. Sjukfrånvaron är 6,6% 2017 och har 
ökat jämfört med 2016. Fem av kommunens nio förvalt-
ningar har en sjukfrånvaro under 5,3%, vilket resulterar i 
att styrmåttet delvis uppnåtts i vissa förvaltningar.

Att resultat av struktursatsningar 
under femårsperioden 
2015 – 2019 ska medföra att 
medianlönerna inom respektive 
AIDkod ligger i nivå som medi-
anlöner i kommuner och lands-
ting i södra Sverige.

 Har inte uppnåtts. Vid löneanalysen 2017 av 2016 års 
löner konstaterades att Gislaveds kommun har 49 AID-
medianlöner (38%) som ligger lägre än medianen för södra 
Sverige. För 2016 var denna siffra 48 st (38%), 45 st (36%) 
år 2015 och 41st (35%) för år 2014. Tyvärr går resultatet 
åt fel hål, istället för att få färre som ligger under median 
ligger vi stilla. 
Genom fortsatta struktursatsningar i utblicken för 
2018 – 2021 är målet att minska antal AID-grupper under 
medianen jämfört med kommuner och landsting i södra 
Sverige nästkommande år. 
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Personalpolitiska mål
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbets-
givare finns två personalekonomiska mål angivna i Strategiskt styr- och budget-
dokument inför mål och budget 2017 – 2021. Nedan finns mål uppfyllelserna 
beskrivna. 
 
1)  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som  

attraktiv arbetsgivare. 
 – Utveckla processen kring lönebildning
 – Riktade medel för struktursatsningar
 – Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal

Måluppfyllelse: 
  Arbete med att utveckla processen kring lönebildning har uppnåtts.  

Bland annat har arbetet med löneanalyser genomförts och förbättrats, 
koppling mellan löneprocessen och budgetprocessen har gjorts inom  
ramen de nya styrprinciperna.
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2) Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. 

Måluppfyllelse:
Av kommunens tillsvidareanställda har 91% heltidsanställning jämfört med 74% 
föregående år, vilket är en otroligt bra ökning. I övrigt är 5% deltidsanställd på 
75 – 99% (jämfört med 18% 2016) samt 3% deltidsanställd på 74% eller lägre 
(jämfört med 8% 2016). Det är främst personal som inte valt att skriva om sina 
anställningsavtal till heltid som har deltidsanställning. Men även de som har 
permanent sjukersättning eller gåt i delpension, som har deltidsanställning inom 
Gislaveds kommun.

Styrmått Uppfyllelse

Samtliga nya tillsvidare-
anställningar ska anställas till  
en grund anställning på 100%.

 Det kan glädjande konstateras att styrmåttet har upp-
nåtts då samtliga nya tjänster har annonserats på heltid.

Andelen anställda med  
grundtjänst 100% ska öka i  
förhållande till andelen per 
2014-11-01 som var 64,3%.

 Av kommunens tillsvidareanställda har 91% sin grund-
tjänst på heltid, vilket är en otrolig ökning jämfört med 
2016. 

Slutsats 
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har en  
godkänd måluppfyllelse. Vissa mål löper på flera år utifrån viljeinriktningen 
2018 – 2021 i det strategiska styrdokumentet. Med detta som grund, och  
att vissa enstaka styrmått eventuellt inte är uppnådda eller delvis uppnådda 
under 2017, är det personalpolitiska området som helhet uppnått.  

0
72,2

50

100

Styrmått: 6 st
1 32
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Tabellförklaring: Aktuella pensionsavgångar i antal och % per förvaltning de närmaste fem åren.

Planerade pensionsavgångar
I Gislaveds kommun kommer 357 anställda att gå i pension enligt avtal de 
närmaste fem åren. Det motsvarar 13% av totalt anställda. Nästan hälften av 
de 357 som går i pension utgör anställda på barn- och utbildningsförvaltningen.

Bristyrken utifrån pensions avgångsperspektivet
De fem befattningar som kommer ha flest avgångar under de närmaste sex 
åren är vård- och omsorgspersonal, grundskollärare, förskollärare, gymnasie-
lärare och barnskötare. Det kan konstateras att Sveriges Kommuner och 
Landstings prognoser över vilka befattningar som det kommer råda särskild 
brist på de närmaste 15 åren, stämmer även för Gislaveds kommun. Dock kan 
behovet av dessa befattningar variera i framtiden. Troligen kommer behovet 
inom äldreomsorgen att öka något, medan behovet inom förskolan sannolikt 
kommer att kvarstå eller minska. Dessutom kommer det finnas en stor kon-
kurrens om ämneslärare inom ma/no, moderna språk och ämnen som bild, 
musik, slöjd, idrott.

Ser vi istället till andelen som går i pension de närmaste åren per totalt antal 
befattningsinnehavare blir resultatet annat än ovan nämnda befattningar.  
Det kan konstateras att flertalet av många högskoleutbildade specialist-
befattningar och en del chefer beräknas gå i pension de närmaste fem åren. 

Tillgången och efterfrågan av personal till dessa befattningar kommer att styra 
och påverka oss som arbetsgivare. Gislaveds kommun är inte i en unik situation 
utan en majoritet av kommunerna i landet är i en liknande situation. Därmed 
står Gislaveds kommun i hård konkurrens med övriga arbetsgivare på arbets-
marknaden att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Då åttio- och nittio-
talisterna är betydligt färre än tidigare generationer kommer det bli en omvänd 
rekryteringssituation än i dag. De unga kommer att ställa krav på arbetsgivaren 
på ett helt annat sätt än tidigare.

Slutsats 
Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personal-
försörjningen. Under de kommande åren beräknas mer än 10% av Gislaveds 
kommuns anställda att gå i ålderspension, samtidigt som de årskullar som 
kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som lämnar den. 
Detta ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare och 
fortsätta arbeta med strategiskt personalarbete.

Förvaltning Barn och  
utbildning Socialförv Ksf Fritidsförv Kulturförv Fastighet  

och service
Tekniska 

förv Räddningstj Bygg och  
miljö Totalt

2018 25 20 0 0 1 4 1 1 0 52

2019 28 25 1 0 0 3 1 0 2 60

2020 33 26 3 1 0 2 3 0 1 69

2021 34 21 2 0 0 5 2 0 1 65

2022 45 42 8 3 1 2 1 5 4 111

Totalt 165 134 14 4 2 16 8 6 8 357
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kommunens revisorer har enligt gällande lagstiftning uppdraget att granska 

all verksamhet årligen i kommunen men också uppdraget att granska 

verksamheten i kommunens koncernföretag genom de revisorer och 

lekmannarevisorer, som är valda i dessa.  

Uppdraget har utförts med utgångspunkt från bestämmelser i 

kommunallagen, Gislaveds kommuns revisionsreglemente samt dokumentet 

God revisionssed i kommunal verksamhet. Lekmannarevisionen i de 

kommunala aktiebolagen har därutöver utförts med utgångspunkt från 

bestämmelser i Aktiebolagslagen. Revisionen i stiftelser har utförts med 

utgångspunkt från Stiftelselagen. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ge en sammanfattande bild av det arbete som 

kommunens revisorer gjort under året. Löpande under verksamhetsåret får 

kommunfullmäktige samtliga avslutade granskningar till sin kännedom. I 

denna rapport framkommer inga slutsatser eller bedömningar utan är enbart 

av informativt syfte.  
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1.3 Revisionsprocessen – metodik 

 

Revisionen har en revisionsstrategi och utifrån en riskbedömning beslutas 

den årliga revisionsplanen. Revisionsplanen ska ha delar från de fyra olika 

delarna; 

 tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner  

 granska årsredovisning och delårsrapport   

 övergripande ansvarsutövande vilket revisionen främst gör genom de 

överläggningar och studiebesök som löper under året 

 fördjupade projekt som inriktar sig på verksamhet, process och 

funktion 

Övergripande för alla typer av granskningar bedöms den interna kontrollen. 

Vidare görs uppföljningar löpande på tidigare gjorda granskningar.  

Den samlade bedömningen utmynnar i revisionsberättelsen.  

REVISIONSPROCESSEN 

God ekonomisk hushållning 

Riskbedömning 

Revisionsstrategi 

Revisionsplan 

Tillförlitlighet 
- redovisning 
- system 
- rutiner 

 

 

Årsredovisning 

Delårsrapport 

Övergripande 
ansvarsutövande 

Fördjupade 
projekt 
Verksamhet 
Process 
Funktion 

Tillräcklig intern kontroll 

Uppföljning 

Revisionsberättelse 
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2 Verksamhetsåret 2017 

2.1 Riskbedömning 
För att praktiskt kunna hantera revisionens uppdrag, att granska all 

verksamhet årligen, utgår revisionen från en riskbedömning. Denna är 

grunden i bedömningen för vilka områden som skall granskas och vilka 

frågor som ska ställas vid överläggningar. Revisionen har i sin planering 

utgått från den riskbedömning som togs fram under verksamhetsåret 2017. 

Riskbedömningen är ett levande dokument som uppdateras löpande både 

avseende förslag på överläggningspunkter och revisionsprojekt.  Dokumentet 

ett internt arbetsmaterial för kommunens revisorer.  

2.2 Ansvarsutövande 

2.2.1 Överläggningar med representanter för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Som ett ytterligare led i att granska all verksamhet årligen, har 

överläggningar skett med företrädare för kommunstyrelsen och de olika 

nämnderna i kommunen.  

Överläggningar har skett med representanter för följande nämnder under 

året. 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen  

 Tekniska nämnden 

 Fastighetsnämnden 

 Fritidsnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 Bygg- och miljönämnden 

 Socialnämnden 

 Räddningsnämnden 

 Överförmyndarnämnden 
 

Överläggningarna har i första hand skett med nämnds- och 

styrelsepresidierna. Inför överläggningarna har kommunens revisorer 

skickat ut en kallelse/dagordning, där de begärt att nämnderna ska redogöra 

för sin verksamhet och ekonomi med utgångspunkt från; 

 Redovisa hur ni tolkat de mål och de uppdrag som fullmäktige 

beslutat om för er verksamhet, hur ni har konkretiserat dom, d.v.s. 

brutit ner dom till styrsignaler för er verksamhet. Hur ser 

måluppfyllelse för året ut? Hur ser er plan ut för att uppfylla dem?   



Årsrapport för kommunens revisorer verksamhetsåret 2017 

April 2018 
Gislaveds kommun 4 av 11 

 

 Hur säkerställer ni att verksamheten skapar avsedd effekt för de 

medborgare som berörs?  

 Redogör för hur verksamheten har sett ut det senaste året. 

Planeras det för några förändringar den närmaste tiden? 

 Hur arbetar nämnden med intern kontroll, görs årliga 

riskbedömningar? Vilken är nämndens samlade bedömning av 

intern kontrollen? Vilka eventuella åtgärder har vidtagits som 

resultat från föregående års uppföljningar?  

 Hur ser nämndens beredningsorganisations ut exempelvis vilka 

deltar, vem bestämmer vad och varför det ska beredas? 

 Personalsituationen, hur ser sjukfrånvaron ut, vakanser, framtida 

personalförsörjnings frågor etc.?  

 Löpande ekonomisk uppföljning, hur ser den ut och vilka områden 

följs upp? Hur ser prognosen ut för helår 2017? Vilka åtgärder 

vidtas om någon verksamhet avviker från budget? 

 Upphandlingsfrågor är ständigt aktuella, vilken roll och syn har ni 

på upphandling? 

 Ev. verksamhet som är utlagd på extern utförare hur följer ni att 

verksamheten är ändamålsenlig?  

 Vilka är de största utmaningarna för er verksamhet de närmaste 3 

åren respektive 10 åren?  

 Vilka åtgärder har vidtagit utifrån tidigare revisionsgranskningar? 

Specifika frågor som kommunens revisorer noterat utifrån att ha läst 

protokoll och tidigare gjorda överläggningar har även diskuterats. Genom 

dessa överläggningar har kommunens revisorer erhållit bra information och 

konstruktiva diskussioner har förts med nämndspresidierna och 

kommunstyrelsepresidiet. Minnesanteckningar förs vid överläggningarna 

som används för bedömningar och som underlag för kommande 

överläggningar.  

Kommunens revisorer träffar även kommunfullmäktiges presidium. Där sker 

löpande avrapportering från revisionens arbete vidare erhåller kommunens 

revisorer relevant information om de olika frågor som kommunfullmäktige 

behandlar.  

2.2.2 Överläggningar med tjänstemän 

Överläggningar har skett med tjänstemän, enligt nedan, enskilt i aktuella 

frågor under året. Med vissa tjänstemän har flera överläggningar skett: 
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 Ekonomichef 

 Kommunjurist  

 Förvaltningschef fastighet- och servicenämnden  

 Personalchef  
 

Genom dessa överläggningar har kommunrevisionen fått bra information 

och konstruktiva diskussioner har förts. Kommunens revisorer har 

dokumenterat erhållen information och förda diskussioner i 

minnesanteckningar.  

2.2.3 Intern kontroll 

Under året har vi tillsammans med kommunens revisorer följt kommunens 

arbete med intern kontroll. Detta har gjorts genom protokollsläsning samt 

vid överläggningarna med nämnder och kommunstyrelse.   

2.2.4 Protokollsläsning 
Kommunens revisorer har utifrån en intern arbetsfördelning, läst de 

protokoll som upprättats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de 

olika nämnderna. Avrapportering av väsentligheter från protokollsläsningen 

görs kontinuerligt på revisionssammanträdena och olika uppföljningar har 

gjorts. Dokumentation av väsentligheterna sker löpande.  

2.3 Delårsrapport och årsredovisning   
2.3.1 Delårsrapport 

Revisionsrapporten ”Granskning av delårsrapport 2017 - Gislaveds 

kommun” har upprättats. 

Revisionsrapporten översändes till kommunfullmäktige tillsammans med 

revisionsutlåtandet delårsrapport 2017-08-31. I utlåtandet gjordes följande 

bedömningar av kommunens revisorer: 

 Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens 

krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelse sker mot god sed 

avseende redovisning av deponin och ersättning när det gäller 

schablonersättningen för introduktion och etablering av nyanlända. 

Vidare har inte någon sammanställd redovisning upprättats. 

 Det prognostiserade resultatet inte helt är förenligt med de finansiella 

mål som fullmäktige fastställt i Strategiskt styr- och budgetdokument 

inför mål och budget 2017-2021.  Endast ett av de två finansiella 

målen uppfylls. 

 Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att 

verksamhetens prognostiserade utfall inte är förenlig med de av 

fullmäktige fastställda målen i Strategiskt styr- och budgetdokument 
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inför mål och budget 2017-2021. Vi bedömer att den redovisning som 

sker i delårsrapporten inte är tillräcklig för att kunna bedöma de 

verksamhetsmässiga målen. Utvärderingen sker utifrån genomförda 

aktiviteter och speglar inte vilka faktiska resultat aktiviteterna innebär 

för måluppfyllelsen avseende de konkretiserade målen och 

styrmåtten. Detta innebär att vi likt tidigare år inte kan uttala oss om 

resultaten är förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

verksamheten. Vi bedömer att nuvarande hantering kan innebära en 

risk att fullmäktige inte ges möjlighet till att använda delårsrapporten 

som ett underlag för ledning, styrning och kontroll.  

 Vi ser det som angeläget att åtgärder vidtas för de mål som delvis eller 

inte bedöms uppfyllas. Vi anser vidare att delårsrapporten behöver 

utvecklas gällande vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå 

målen.  

2.3.2 Årsredovisning 

Granskningen har utförts med utgångspunkt från väsentlighet, genomförda 

riskbedömningar och den granskning, som genomförts löpande under året 

och tidigare år. 

Revisionsrapporten ”Granskning av årsredovisning år 2017 - Gislaveds 

kommun” har upprättats. Kommunens revisorer har överlämnat 

revisionsrapporten tillsammans med 2017 års revisionsberättelse till 

kommunfullmäktige. I utlåtandet gjordes följande bedömningar av 

kommunens revisorer: 

 Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Gislaveds 

kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Det 

förekommer dock avvikelser mot god redovisningssed. Noterade fel 

bedöms dock sammantaget inte vara materiella varför räkenskaperna 

i allt väsentligt bedöms vara rättvisande. Gislaveds kommun lever upp 

till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.  

 Vi bedömer att det är otydligt ifall de ekonomiska styrprinciperna som 

kommunfullmäktige fastställt 2017-12-14 ska gälla för de finansiella 

målen redan för år 2017. Målet om att resultatnivån under 

femårsperioden ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år 

uppnås inte. När det gäller målet om egenfinansieringen av 

investeringar uppnås detta mål under en femårsperiod ifall de nya 

styrprinciperna beaktas. Utan de fastställda styrprinciperna hade 

målet om egenfinansiering av investeringar inte uppnåtts. 
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 Vi bedömer utifrån den återrapportering som sker i 

årsredovisningens, samt utifrån den uppföljning som skett av operativ 

styrgrupp att verksamhetens utfall delvis är förenligt med 

fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Den 

återrapportering som sker i årsredovisningen bedöms dock inte som 

tillräcklig och behöver utvecklas.  Någon redovisning av 

kommunfullmäktiges styrmått per prioriterat område sker inte. Dessa 

styrmått ska enligt beslutad budget följas upp av kommunfullmäktige 

under året.  

2.4 Fördjupade revisionsprojekt 
2.4.1 Granskning fordonshantering  

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida fastighets- och 

servicenämnden har en ändamålsenlig styrning av kommunens fordon.  

Granskningen visar på att fastighets- och servicenämnden delvis säkerställt 

en ändamålsenlig styrning av kommunens fordon. Bedömningen grundar 

framförallt på att:  

• Det har vidtagits flertalet åtgärder för att förbättra styrningen av 

fordonsutnyttjandet på senare tid. 

• Någon kartläggningar om fordonsparken motsvarar kommunens 

behov av fordon har inte genomförts för att säkerställa en effektiv 

fordonspark. Granskningen visar på att endast 40 % av fordonen körs mer 

än 1500 mil årligen.  

• Den interna kontrollen är inte tillräcklig gällande bl.a. 

drivmedelsrabatter, drivmedelskort, försäljning av fordon samt 

körkortsinnehav.  

Flertal iakttagelser berör inte enbart fastighet- och servicenämndens 

ansvarsområde utan även kommunens övriga nämnder som hanterar fordon. 

Det finns ett behov av att dessa synpunkter beaktas i nämndernas framtida 

arbete.  

2.4.2 Granskning underhåll/förnyelse VA-ledningssystem 
och vattenförsörjning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida tekniska nämnden 

säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll av underhåll/förnyelse 

av VA ledningssystem och vattenförsörjning ur ett långsiktigt perspektiv. 
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 Granskningen visar på att tekniska nämnden i huvudsak säkerställer 

en ändamålsenlig styrning och kontroll av vattenförsörjning ur ett 

långsiktigt perspektiv. Detta grundas på att styrande dokument såsom 

VA-översikten, VA-policy och VA-plan fastställts. Dessa beskriver hur 

VA-försörjningen ska utvecklas i kommunen. Riskanalyser avseende 

vattenförsörjning vad gäller det framtida vattenförsörjningsbehovet 

bedöms delvis har tagits fram. Riskanalyserna kan utvecklas när det 

gäller systematik och rapportering ifall åtgärder har vidtagits utifrån 

upprättade åtgärdsplaner.  

 Granskningen visar på att tekniska nämnden delvis säkerställer en 

ändamålsenlig styrning och kontroll av underhåll/förnyelse av VA-

ledningssystem. Underhålls-/förnyelseplaner samt riktlinjer behöver 

utvecklas avseende bl.a. tidsomfattning både på kort och lång sikt. I 

granskningen har endast ett utkast gällande förnyelseplan för VA-

ledningar redovisats. Nämnden behöver en heltäckande bild avseende 

kommunens egentliga förnyelsebehov samt konsekvensanalyser som 

en del i deras möjlighet att styra, prioritera, kontrollera och följa upp 

verksamheten.  

 Nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningsnätet bedöms inte vara 

tillräckligt utifrån det egentliga behovet.  

2.4.3 Granskning skogsförvaltningen  

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida skogsförvaltningen 

bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande 

sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Granskningen visar på att tekniska nämnden inte helt bedriver 

skogsförvaltningen på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt 

tillfredställande sätt och att den interna kontrollen inte är tillräcklig. 

Bedömningen grundar framförallt på att: 

• Delegationsordningen är inte fullt ut anpassad efter nämndens 

förändrade uppdrag avseende skogsbruk.  

• Nämnden behöver tydliggöra styrningen gällande skogsinnehavet. 

Syftet med kommunens skog behöver fastställas för att uppnå en 

ändamålsenlig och effektiv skogsförvaltning. 

• Den interna kontrollen behöver utvecklas. Enligt upprättat avtal 

åligger det den upphandlade skogsförvaltaren att försäljning sker till ett för 

kommunen så fördelaktigt pris som möjligt. Nämnden behöver i högre 

utsträckning säkerställer att så sker.  



Årsrapport för kommunens revisorer verksamhetsåret 2017 

April 2018 
Gislaveds kommun 9 av 11 

 

2.4.4 Granskning kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Syftet med granskningen har varit att bedöma ifall kommunstyrelsen har en 

ändamålsenlig uppsiktsplikt med avseende på innehåll, omfattning och 

genomförande.  

Granskningen visar på att kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig 

uppsiktsplikt.  

 Uppsiktens innehåll är tillräckligt definierat genom styrdokumenten; 

Gislaveds kommuns styrmodell, företagspolicy, bolagsordningar, 

ägardirektiv samt genom kommunstyrelsens reglemente.  

 Uppsiktens omfattning är till stora delar tillräcklig på förvaltningsnivå 

men att på den politiska nivån behöver den löpande uppsikten 

ytterligare formaliseras. Mot bakgrund av att flertalet 

kommunstyrelseledamöter har engagemang också i styrelserna för 

bolagen och stiftelserna bedöms att det förekommer risker avseende 

bl.a jäv. Vi anser inte att det faktum att ett antal (majoritetens) 

ledamöter ingår i bolags- och stiftelsernas styrelser är tillräckligt för 

att kommunstyrelsen som helhet ska anses ha uppsikt över bolagen 

och stiftelserna. 

 Uppsiktens genomförande bedöms inte som tillräcklig och där bl.a. 

internkontrollarbetet kan utvecklas vidare. 

 Avslutningsvis är vi medvetna om implementeringsarbete av en ny 

styrmodell och ambitionen att vidareutveckla detta arbete ytterligare 

pågår. 

2.4.5 Granskning av intern kontroll och 
ändamålsenlighet avseende föreningsbidrag 

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunens rutiner för 

beslut om föreningsbidrag är ändamålsenliga, att en likvärd bedömning 

ligger till grund för beviljande av bidrag, samt att möjligheter säkerställs för 

en ändamålsenlig insyn i de verksamheter som beviljas bidrag. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Bedriver kulturnämnden och fritidsnämnden arbetet med föreningsbidrag 

på ett ändamålsenligt sätt? 

Är kulturnämnden och fritidsnämndens interna kontroll av 

föreningsbidragen tillräcklig? 

 Granskningen visar att fritidsnämndens arbete med föreningsbidrag i 

huvudsak sker på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen 
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gällande föreningsbidragen är i huvudsak tillräcklig. Samtliga 

kontrollmål bedöms som i huvudsak uppfyllda. 

 Granskningen visar på att kulturnämndens arbete med 

föreningsbidrag delvis sker på ett ändamålsenligt sätt. Den interna 

kontrollen gällande föreningsbidragen är delvis tillräcklig. Detta 

grundas på att det saknas dokumenterade riktlinjer för föreningsstöd 

samt vad gäller rutiner för kontroll, uppföljning och återrapportering. 

2.4.6 Granskning av handläggning av ekonomiskt 
bistånd 

Syftet med granskningen är att bedöma ifall socialnämndens organisation 

och hantering av ekonomiskt bistånd är ändamålsenlig 

Granskningen visar på att socialnämndens organisation och hantering av 

ekonomiskt bistånd i huvudsak är ändamålsenlig. Bedömningen grundas på 

att det finns mål, styrdokument och dokumenterade riktlinjer som tillämpas 

i samband med beviljandet av ekonomiskt bistånd, vilket även fungerar som 

stöd i arbetet med att få personer till egenförsörjning.  

När det gäller dokumentationen och återrapporteringen av att den interna 

kontrollen avseende ekonomiskt bistånd bedöms denna kunna utvecklas. 

Avvikelser behöver i större utsträckning dokumenteras och återrapporteras. 

2.4.7 Granskning av hemtjänst och hemsjukvård  

Syftet med granskningen är att bedöma ifall socialnämnden bedriver en 

ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänstverksamheten och 

hemsjukvården.  

Vid överlämnandet av revisionsberättelsen var inte granskningen helt färdig 

utan kommer att skickas över till socialnämnden, kommunstyrelsen och till 

kommunfullmäktige så fort granskningen är färdigställd.  

2.5 Samordnad revision och lekmannarevision i 
de kommunala koncernföretagen 

Kommunens revisorer har uppdraget att granska verksamheten i 

kommunens koncernföretag genom de lekmannarevisorer och revisorer, som 

är valda i dessa.  

Lekmannarevisorerna avlämnar granskningsrapporter för respektive företag 

och revisorerna i verksamhetsstiftelserna avlämnar revisionsberättelser i 

samband med avlämnandet av revisionsberättelse för kommunen för år 

2017.  
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Lekmannarevisorerna har under året träffat respektive styrelse för 

överläggningar.  

2.6 Samarbete med andra kommuners revisorer 
och regionensrevisorer 

Under 2017 har ingen gemensam granskning genomförts med andra 

kommuners revisorer. Gemensam överläggning har genomförts med 

revisorerna i Gnosjö kommun när det gäller räddningsnämnden. 

Erfarenhetsutbyte har under året skett med kommunrevisorerna i 

Jönköpings län samt med Region Jönköpings revisorer.   

2.7 Sekreterarskap för kommunens revisorer 
samt rådgivning och stöd 

Under året har PwC haft uppdraget, som sakkunnigt biträde för kommunens 

revisorer. Detta har bl.a. inneburit administrera kallelser och material till 

revisionssammanträden, förberett överläggningar med nämnder, enskilda 

tjänstemän och studiebesök. Minnesanteckningar samt medverkat vid 

upprättande av olika skrivelser. 

På uppdrag av kommunens revisorer har sakkunnigt biträde löpande under 

året undersökt olika frågeställningar, som efter hand uppkommit. 

Nämnders och styrelser protokoll har genomgåtts i den utsträckning, som 

erfordrats för genomförande av de olika granskningarna. 

 



































GISLAVEDS
‘‘ KOMMUN

Till årsstärnman 1 Gislaved Energi Koncern AB
Organisationsnummer 559079-2932

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2017
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaved Energi
Koncern AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagsiagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 2018-04-03

7
t “

Patrik Thur

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekrnannarevisor









GISLAVEDS
‘‘ KOMMUN

Till årsstämman i Gislaved Energi Elnät AB
Organisationsnurnmer 556223-8765

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2017
Jag, av fullmiktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaved Energi
Elnät AB :s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar .r att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagsiagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirekti v.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 2018-04-12

Patrik Thur

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor
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‘,, KOMMUN

Till årsstärnman i Gislaved Energi AB
Organisationsnummer 556247-6514

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2017
Jag. av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaved Energi
AB: s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksåmheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 2018-04-03

Patrik Thur

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor
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Handläggare 2018-03-01
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2018.56

Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2018

2014

Curt Vang (K)
2014-02-07
KS.2014.34
Motion om inrättande av solidaritetspris
Kommentar: Remitterad den 11 mars 2014 till fritidsnämnden för beredning. Svar har
inkommit och kommunstyrelsekontoret har fortsatt bereda ärendet. Ett förslag till
remissvar behandlades vid kommunfullmäktige den 27 november 2014. Kommunfullmäktige
beslutade att återremittera ärendet för vidare beredning av vilken krets av föreningar som
ska kunna omfattas av solidaritetspriset. Beredning pågår inom kommunstyrelsekontoret.

2016

Lars-Ove Bengtsson (C)
2016-01-24
KS.2016.18
Motion om att satsa på biogas i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 2 mars 2016 till kommunstyrelsekontoret för beredning.
Motionssvaret planeras att beredas av kommunstyrelsen den 18 april och beslutas av kf den
17 maj 2018.

Erik Andersson (K)
2016-04-27
KS.2016.
Motion om kollektivavtalskrav
Kommentar: Överlämnad den 28 april 2016 till kommunstyrelsekontoret för beredning.
Motionssvaret har behandlats i kommunstyrelsen den 16 augusti 2017 där man lämnat
förslag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2017. Med anledning
av att ärendet om Policy för upphandling blev återremitterat på Kf den 30 augusti 2017
beslutades att ärendet om svar på motion om kollektivavtalskrav skulle utgå och tas upp
och behandlas vid ett senare sammanträde tillsammans med Policyn för upphandling.
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Fredrik Sveningson (L)
2016-10-18
KS.2016.125
Motion om att återöppna Östergården som korttidsboende
Kommentar: Remitterad till socialnämnden för yttrande med svar senast den 28 februari
2017. Svar har inkommit från socialnämnden. Motionssvaret behandlades i Kf den 26
oktober 2017 och återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Motionen remitterades den 29 november 2017 till socialnämnden för yttrande.

2018

Pia Skogsberg (KD)
2018-01-24
KS.2018.22
Motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga
Kommentar: Överlämnad till kommunstyrelsen den 25 januari 2018 för beredning.
Remitterad till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande senast den 1
juni 2018.

Lennart Kastberg (KD) och Emanuel Larsson (KD)
2018-02-06
KS.2018.32
Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad till kommunstyrelsen den 22 februari 2018 för beredning.
Remitterad till fritidsnämnden för yttrande senast den 1 juni 2018.

Eventuellt mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för
besvarande och kan komma att utgå.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-04-11 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §108 Dnr: KS.2018.56 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner 2018

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 mars 2018 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Kommunallagen 5 kap. 35 §
Kommunfullmäktiges arbetsordning 20 §
Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2018
Kommunstyrelsen den 21 mars 2018, § 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 mars
2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 
2018-02-12   

Justerares underskrift  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 2 Uppdrag till kommundirektör från parlamentariska kommittén 

angående antal ledamöter i de olika nämnderna 

	
Ärendebeskrivning 
Vid parlamentariska kommitténs sammanträde den 27 november 2017 föreslår 
kommittén att kommunfullmäktige ska inrätta en fast beredning för demokrati–
och samhällsutveckling, direkt underställd kommunfullmäktige. Parlamentariska 
kommittéen föreslår också att det ska finnas en parlamentarisk kommitté som 
kan arbeta under hela mandatperioden (ordinarie) inför mandatperiod 2019-
2022. 
 
På ovanstående nämnda sammanträde beslutades dessutom att ge 
kommundirektören i uppdrag att med utgångspunkt från förda samtal lämna ett 
förslag på antalet ledamöten i bolag, nämnder och beredningar inför 
mandatperiod 2019-2022. 

 
De bolag, nämnder och beredningar som föreslås ändra antalet ledamöter är 
följande: Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, 
fastighet- och servicenämnden, tekniska nämnden, fritidsnämnden, 
kulturnämnden, Gisletorp lokaler AB, AB Gislavedshus samt Gislaved Energi 
Koncern AB. 
 
I övriga ej nämnda nämnder, bolag och beredningar förslås inga förändringar 
om antalet ledamöter. 
 
 
Yrkande 
 
Erik Andersson (K) yrkar följande:  
att  antalet ledamöten i socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsen ska vara 15 ledamöter och 15 ersättare i respektive 
nämnd, samt  

 
att  antalet ledamöter i den fasta beredningen ska bestå av en representant 

från varje parti i kommunfullmäktige och ersättare från de partier som 
inte har plats i kommunfullmäktiges presidium. 

 
Marie Johansson (S): yrkar avslag på Erik Anderssons (K) samtliga förslag. 
 
Bengt-Ove Eriksson (V): yrkar bifall till Erik Anderssons (K) förslag om att 
antalet ledamöter i den fasta beredningen ska bestå av en representant från 
varje parti i kommunfullmäktige och ersättare från de partier som inte har plats 
i kommunfullmäktiges presidium. 
 
Peter Bruhn (MP) och Ulf Poulsen (SD): yrkar bifall till 
kommunstyrelseförvaltningen samtliga förslag. 
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Sammanträdesdatum 
2018-02-12   

Justerares underskrift  Utdragsbestyrkande 

 
fort. 2§ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Anderssons (K) första yrkande 
angående antalet ledamöten i socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen ska vara 15 ledamöter och 15 ersättare i respektive nämnd 
mot kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att parlamentariska 
kommittén beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
Parlamentariska kommittén godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
NEJ-röst för avslag av kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 10 JA-röster och 2 NEJ-röster.  
Därmed har parlamentariska beslutat enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Anderssons (K) andra yrkande 
angående antalet ledamöter i den fasta beredningen ska bestå av en 
representant från varje parti i kommunfullmäktige och ersättare från de partier 
som inte har plats i kommunfullmäktiges presidium och finner att 
parlamentariska kommittén beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens samtliga 
övriga yrkande och finner att parlamentariska kommittén beslutar enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag, 

 
 

Deltar ej i beslut 
Kristdemokraterna, liberalerna, centerpartiet samt kommunistiska partiet 
deltar inte i beslut gällande att antalet ledamöter i fastighet- och 
servicenämnden, tekniska nämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden ska 
vara 7 ordinarie och 7 ersättare (beslutet verkställs från mandatperioden 2019-
2022). 
 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2018. 
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Sammanträdesdatum 
2018-02-12   

Justerares underskrift  Utdragsbestyrkande 

fort. 2§ 
 
 
Parlamentariska kommittén förslag till beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

 
att antalet ledamöter i den ordinarie parlamentariska kommittén ska bestå 

av kommunfullmäktiges presidium samt en (1) representant från varje 
parti i kommunfullmäktige och ersättare för de partier som inte har en 
plats i kommunfullmäktiges presidium (beslutet verkställs från 
mandatperioden 2019-2022),  

 
att antalet ledamöter i fast beredning demokrati och samhällsutveckling ska 

vara 15 ordinarie och inga ersättare (beslutet verkställs från 
mandatperioden 2019-2022), 

 
att  antalet ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 

kommunstyrelsen ska vara 13 ordinarie och 13 ersättare(beslutet 
verkställs från mandatperioden 2019-2022), 

 
att antalet ledamöter i fastighet- och servicenämnden, tekniska nämnden, 

fritidsnämnden och kulturnämnden ska vara 7 ordinarie och 7 ersättare 
(beslutet verkställs från mandatperioden 2019-2022), samt 

 
att antalet ledamöter i Gisletorp lokaler AB, AB Gislavedshus och Gislaved 

Energi Koncern AB ska vara 7 ordinarie och inga ersättare(beslutet 
verkställs från mandatperioden 2019-2022). 

 
 
 
 
Expediering 
Kommunstyrelsen 
Samtliga ledamöter i parlamentariska kommittén  
Samtliga nämnder och bolag  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-03-21 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §93 Dnr: KS.2018.51 1

Antal ledamöter i nämnder och bolag från mandatperioden 2019-
2022

Ärendebeskrivning
Parlamentariska kommittén har den 12 februari 2018 behandlat ärendet om
antal ledamöter i nämnder och bolag för mandatperioden 2019-2022 och
beslutat att föreslå kommunfullmäktige:

att antalet ledamöter i den ordinarie parlamentariska kommittén ska bestå
av kommunfullmäktiges presidium samt en (1) representant från varje
parti i kommunfullmäktige och ersättare för de partier som inte har en
plats i kommunfullmäktiges presidium (beslutet verkställs från
mandatperioden 2019-2022),

att antalet ledamöter i fast beredning demokrati och samhällsutveckling ska
vara 15 ordinarie och inga ersättare (beslutet verkställs från
mandatperioden 2019-2022),

att antalet ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen ska vara 13 ordinarie och 13 ersättare(beslutet
verkställs från mandatperioden 2019-2022),

att antalet ledamöter i fastighet- och servicenämnden, tekniska nämnden,
fritidsnämnden och kulturnämnden ska vara 7 ordinarie och 7 ersättare
(beslutet verkställs från mandatperioden 2019-2022), samt

att antalet ledamöter i Gisletorp lokaler AB, AB Gislavedshus och Gislaved
Energi Koncern AB ska vara 7 ordinarie och inga ersättare(beslutet
verkställs från mandatperioden 2019-2022).

Beslutsunderlag
Protokoll Parlamentariska kommittén den 12 februari 2018, § 2

Yrkande
Carina Johansson (C): Att antalet ledamöter i fastighet- och servicenämnden,
tekniska nämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden ska vara 9 ordinarie
ledamöter och 9 ersättare, i övrigt bifall till förslaget.

Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M):
Bifall till liggande förslag och avslag på Carina Johanssons (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och Gunnel
Augustssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Gunnel Augustssons (S) avslagsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på parlamentariska kommitténs förslag i övrigt
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-03-21 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 93 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att antalet ledamöter i den ordinarie parlamentariska kommittén ska bestå
av kommunfullmäktiges presidium samt en (1) representant från varje
parti i kommunfullmäktige och ersättare för de partier som inte har en
plats i kommunfullmäktiges presidium (beslutet verkställs från
mandatperioden 2019-2022),

att antalet ledamöter i fast beredning demokrati och samhällsutveckling ska
vara 15 ordinarie ledamöter och inga ersättare (beslutet verkställs från
mandatperioden 2019-2022),

att antalet ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen ska vara 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare
(beslutet verkställs från mandatperioden 2019-2022),

att antalet ledamöter i fastighet- och servicenämnden, tekniska nämnden,
fritidsnämnden och kulturnämnden ska vara 7 ordinarie ledamöter och 7
ersättare (beslutet verkställs från mandatperioden 2019-2022), samt

att antalet ledamöter i Gisletorp lokaler AB, AB Gislavedshus och Gislaved
Energi Koncern AB ska vara 7 ordinarie ledamöter och inga ersättare
(beslutet verkställs från mandatperioden 2019-2022).

Protokollsanteckning
Stefan Nylén (SD) och Lennart Kastberg (KD) deltar inte i beslutet utan
återkommer när ärendet behandlas av kommunfullmäktige.

Reservationer
Carina Johansson (C) och Håkan Josefsson (C) reserverar sig till förmån för
sitt egna yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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PM - KÖP AV ÅTTERÅS 2:134 I SMÅLANDSSTENAR 
 

Bakgrund 
Smålandsstenars fördjupade översiktsplan, FÖP99 har pekat ut Östra industriområdet i 

Smålandsstenar som ett omvandlingsområde i och med den formulerade ambitionen att successivt 

avveckla befintliga bostäder i området. Kommunen har således successivt sedan 2001 köpt in och rivit 

småhusfastigheter i området. 

 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har sedan 2001 successivt köpt in och rivit småhusfastigheter runt Östra 

industriområdet i Smålandsstenar. 2001-11-12 köptes Åtterås 23:1 in för 600 000 kronor (idag 

uthyrd), 2004-09-06 köptes Åtterås 2:20 in för 750 000 kronor (idag riven), 2011-06-30 köptes 

Åtterås 24:1 in för 550 000 kronor (idag riven) och nu senast 2014-05-09 köptes Åtterås 2:21 in för 

980 000 kronor (idag riven). 

 

Utifrån ovan bakgrund har omvandlingsarbetet fortgått under 2017, nu inom tekniska förvaltningen 

som övertagit mark- och exploateringsuppdraget från kommunstyrelseförvaltningen från och med 

2017-01-01. Målsättningen med arbetet är att komma överens med de kvarvarande lagfarna 

småhusägarna i området att förvärva deras fastigheter, Åtterås 3:18 samt Åtterås 2:134.  

 

Under hösten 2017 uppdagades det så att fastigheten Åtterås 2:134 var under utmätning av 

Kronofogdemyndigheten på uppdrag av kreditgivaren. Kommunen har idag kommit överens med 

kreditgivaren om en köpeskilling för Åtterås 2:134 som kan accepteras och därmed göra en exekutiv 

auktion onödig. Detaljerna i överlåtelsen redovisas i bilagt köpekontrakt. 

 

 

Louise Skålberg 

Stabschef/Mark- och Exploateringschef 

 

Direkttelefon: 0371-814 45 

E-post: louise.skalberg@gislaved.se 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-03-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §92 Dnr: KS.2018.47 2.6

Köp av fastigheten Åtterås 2:134 i Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Smålandsstenars fördjupade översiktsplan, FÖP 99, har pekat ut Östra
industriområdet i Smålandsstenar som ett omvandlingsområde i och med den
formulerade ambitionen att successivt avveckla befintliga bostäder i området.
Kommunen har således sedan 2001 köpt in och rivit småhusfastigheter i
området.

Under hösten 2017 framkom att fastigheten Åtterås 2:134 var under utmätning
av Kronofogdemyndigheten på uppdrag av kreditgivaren. Kommunen har i
dagsläget kommit överens med kreditgivaren om en köpeskilling för Åtterås

2:134 som kan göra en exekutiv auktion onödig.

Beslutsunderlag
Orienteringskarta Åtterås 2:134
Köpekontrakt Åtterås 2:134, daterad den 21 februari 2018
PM - Köp av Åtterås 2:134 i Smålandsstenar, daterad den 21 februari 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2018
Kommunstyrelsens näringsutskott den 7 mars 2018, § 7

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Niclas
Palmgren (M), Leif Andersson (-) och Lennart Kastberg (KD): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt och förvärva Åtterås 2:134,
samt

att uppdra till firmatecknarna att undertecka erforderliga handlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KÖPEKONTRAKT

Säljare Radinka KarlssonT’’j 1/3

Östra järnvägsgatan 17
333 3 1 Smålandsstenar

samt

-- --———1 ‘

Mirjana Subotin [ 2/3

Östra Järnvägsgatan 17
333 3 1 Smiandsstenar

Nedan kallad Säljarna

Köpare Gislaveds kommun (212000-05 14)

Stortorget 1
332 30 GISLAVED
Nedan kallad Kommunen

Överlåtelseförklaringl § 1
köpeobjekt Härmed säljs och överlåts fastigheten Gislaved Åtterås 2:1 34 i

Gislaveds kommun i sin helhet, totalt 1 101 kvadratmeter.

Nedan kallad Köpeobjektet.

Köpeobjektets belägenhet framgår av bilagd karta — bilaga 1.

Köpeskilling! §2
betalning Den totala köpeskillingen utgör

EN MILJON SJUTTIONIOTUSEN ATTAHUNDRASJUTTON
11079817/KRONOR.

Köpeskillingen ska erläggas i sin helhet senast på tiliträdesdagen.

Köpebrev §3
Så snart villkoret för köpet enligt § 12 blivit uppfyllt och köpeskillingen
erlagts i sin helhet, ska Säljarna med hjälp av Kommunen låta upprätta

ett köpebrev som lämnas undertecknat och bevittnat till Kommunen.

Tiliträdesdag §4
Köpeobjektet tillträds av Kommunen senast 2018-08-31.

Köpeobjektets skick/ §5
friskrivning generell Säljarna har genom Wasa Kredit och Kronofogdemyndigheten lämnat

uppgifter om Köpeobjektet dels i ett fastighetsutdrag och dels i ett

värdeutlåtande. Detaljerna framgår i bilagda dokument — bilaga 2 och 3.
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Kommunen har uppmanats att undersöka Köpeobjektet. Kommunen
godtar dess skick och avstår härmed med bindande verkan från alla

anspråk mot Säljarna på grund av fel eller brister i Köpeobjektet.

Inteckningar och §6
pantbrev Säljarna garanterar att:

Köpeobjektet endast har totalt sex inteckningar i form av datapantbrev

om totalt 1 175 000 kronor på tillträdesdagen.

Köpeobjektet helt saknar övriga pantsättningar på tillträdesdagen.

Hyresavtal §7

Säljarna garanterar att det inte finns några gällande hyreskontrakt

kopplat till Köpeobjektet på tillträdesdagen.

Försäkring §8
Säljarna garanterar att Köpeobjektet intill tillträdesdagen är
fullvärdesförsäkrat. Skadas el ler försämras Köpeobjektet mellan

kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar Säljarna för skadan. Inträffar

ersättningsgill skada före tillträdesdagen ska avtalet stå fast och

försäkringsersättning tillfalla Kommunen.

Ansvaret för skada övergår på Kommunen från och med den avtalade

tillträdesdagen.

Äganderättens §9
övergång samt Parterna är överens om att äganderätten till Köpeobjektet övergår på
fördelning av intäkter Kommunen på tillträdesdagen. Intäkter och kostnader, inklusive

och kostnader driftskostnader och övriga kostnader, hänförliga till Köpeobjektet för

tiden före tillträdesdagen, svarar Säljarna för medan Kommunen svarar

för intäkter och kostnader som uppkommer från och med

tillträdesdagen.

Lagfartskostnader mm § lO
Lagfarts-, intecknings- och andra med köpet förenade kostnader svarar

Kommunen för. 1 övrigt gäller vad i kap. 4 JB eller eljest i lag stadgas om

köp av fast egendom.

Övriga villkor § Il
Förutsatt att Säljarna tömmer Köpeobjektet på privata ägodelar och lös

egendom samt avflyttar så snart som möjligt, dock senast 2018-08-31,

avstår Kommunen kravet på flyttstädning.

Senast på tillträdesdagen kommer Köpeobjektet att besiktigas av
Kommunen. Kvarvarande privata ägodelar och/eller lös egendom på

fastigheten efter tillträdesdagen ska tillfalla Kommunen utan möjlighet

till ersättningskrav från Säljarna.
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Giltighet §12

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att:

Kommunfullmäktige 1 Gislaveds kommun godkänner detsamma genom

laga kraft vunnet beslut.

Tvist §13

Tvist rörande tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

Antal exemplar §14

Detta köpekontrakt har upprättats i tre likalydande exemplar, varav

Säljarna och Kommunen tagit var sitt.

Ort och datum

Gislaved 201 8-02-27 Gislaved 201 8-03-

Säljarna Köpare

För Gislaveds kommun

Radinka Karlsson 1/3-del Niclas Palmgren

f Ordförande kommunfullmäktige

Mirjana Subotin 2/3-delar Malm Aronsson

Kommundirektör

Säljarnas namnteckningar bevittnas Köparens namnteckning bevittnas
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Bisnode Utökad fastighetsrapport inki taxering 2018-02-061140

r:
Btcknjng Senaste ändringen 1 inakrivningsdelen Aktualltetsdatum i lnskrivningsdelen

Gislaved Atterås 2:134 2017-03-01 2018-02-05

Nyckel
060014036

Anmärkning
Socken: Vilislad

Distrikt Distsiktakod
Villstad 105149
Sockan Villstad

Lai fart
re Andel Inskrivningedag Akt

1/3 1996.02-23 9613352

ar ason. Radifika
Östra Jarnvägsgatan 17
333 31 Smålandsstenar

Inskrivet ägaride
InskrIvet Ägarnamn: CARLSSON, RADINKA
Köp 1996-02-09 Andel: 113
Köposlrilling; 425 000 SEX, Avser hela fastigheten

Ägare Andel Inskrlvningsdag Akt

—
2/3 1996-02-23 96/3354

Subotin. Mirjana
0/0 Mir/ana Subotin
Östra Järnvägsgalan 17
333 31 Smdlandssterrar

Inskrivet ägande
Inskrivet Ägarriamn: SUOOTIN, MIRJANA
Köp 1996-02.09 Andel: 113
KäpeskiIlin9: 425 000 SEX, Avser hela fastigheten

T1.ioie äg Andel lnsknivrringadag Akt

1/3 1996-02-23 96/3353

SuboIlfiTRa8’an

Inskrivet äganda
Inskrivet Ägarnamn; SUSOTIN RADOVAN

Köp 1996-02-09 Andel: 1/3
Köpeskilling: 425 000 SEX, Anser helafastighaten

Tidigare ägare Andel lnskrivntngsdag Akt

1/1 Information saknas 9111754

Elleraté6t ?er tre
Ävägen 58b
296 38 Ahus

Inskrivet ägande
Inskrivet Ägamarpn: ELLERSTEDT PER AKE

Köp 1991-04-15 Andel: 1/1
Ingen köpeskiltng redovisad,

Ad ‘e ss
Adress
Östra Järnvägagalan 17
33331 Smälandaslenar

ijC(i1I 0 Eeieck tiflJ

Beteckning Ornregistrerlngsdatum Akt

F-Vilislad Alleräs Jeppagård 2:134 1993-12-01 0683-566

1tj Karta
Område N {SWEREF 99 TM) E >SWEREF 99 TM) Registerkarta

1 6336302.9 404036.0 -GISLAVED

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenarcal

Totalt 1101 m 1101 m 0m

(0,11 ha> (0,11 ha) (0,00 ha)

A:qi ra
Fastighetsråttellga åtgärder Datum Akt

Avstyckning
1976-07-29 06-VIL-1486

d25-90ec-e040-ed8f66444c3 1/3
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Totalt antal inteckningar:
8

Totalt belopp: 1 175 000 SEI<

Nr Bolopp Stalus lnskrivnlngsdag Akt

1 318 000 SEK Datapantbrev 1996-02-23 96/3357
(Bev/jad)

Avsåg VrsprUflgligen:
GISLAVED ATTERAS 2:134

2 250 000 SEK Dalapantbrev 1996-02-23 96/3359
(Beviljad)

Avsåg ursprungligen:
GISLAVED ATTR.AS 2:134

3 50 000 561< Datapantbrev 1997-07-18 97/8611
(Beviljar»

Avsåg ursprungligen:

4AVED ATTERAS 2134

4 293 000SEK Dalapantbrev 2003-09-08 03/22685
(Bevtjjad)

Avsåg ursprungligen:
GISLAVED ATTERÄS 2:134

5 124 000SEK Datapantbrev 2005-05-04 05/11207
(Bev/Jad)

Avsåg ursprungfgen:
GISLAVED ATTERAs 2:134

6 140 000 SEK Datapantbrev 2037-02-20 07/51 69
(Beviljad)

Avsåg Urspftinghgefl:
GISLAVED ATTERA 2:134

Innehåll lnskrlvnlngsdag Akt

Utrnätrring Utrnätntng 2017-02-23 1130708 SEK, dnr 1217383924 2017-02-27 D-2017-00084858:1

Utmätjring Utmätning 2017-02-23 679 445SEK. drir 1217384013 2017.02-27 0-2017-00084823:1

(rjrnärkri1nr
Avser Inskrivet ägande 302894ec-9e56-4ba5-8b13-59177c62b8b8

Avser Irrteckning 6ff32e98-2219-47a8-891f-514aeb86cd51

Avser Inteckning dc8O2b3e-S4ad-4b99-aO5c-91a8f7f53c89

Avser Irrlecknirg e 1879 103-8684-4dc4-5145-e2b26ab520a3

Avser Iriteckning bebc9bb9-6f75-403e-833b-7c62bc46d4a1

Avser Intecknirig 63147230-4a80-46cb-8416-gSOfll2ee5Bl

Avser lnteclrning fG2cBbbe.819a-4beb-9285-6509c763e809

Avser Inskrivet ägande c4/J88c06-6a21-44f8-5b28-3996e61a4020

Avser inleckning 6ff32e99.221 9-47a8-891)-Si4aeb8ScdST

reer4etockq9 dc892b3e-54ad-4b99-aOSc-91 aSf7fS3c8O

Avser frileckning bebc9bbg-6f75-403e-833b.7cS2bc4Od4al

Avser Inteckning (62c8bbe-8fOa-4 beb-9285-6509c763e809

Avser Inteckning e1879103-8684-4dc4-af4S-e2b26ab520a3

Avser Inteckning 63147230-4a80-4Bcb-8416-960f112ee581

Finti.’r, hp z’S1 »-‘Js’ r oort [c)rririi:ir1cV

Planer
Plantyp Datum Akt Status Plannamn

Byggnadspien 1959-06-30 06-VIL-974 Beslut Området Mellan Järnvägen Och Ntssan 1

Smälanässlenars Sarnhällä

Pfananmerkningr:

Geriomlörarideliden L1a Utgått

Byggnadsplari 1965-06-30 06-VIL-1174 Beslut Smklandsstenar,del Av

Plaesnlöriadngar.
Golvandeiidon -tar Utgått

1aXE( ir tc/up(,otlter

Typko6: Srnåhusenhet, bebyggd, (220)

Ta<eringsenhel (440106-4] Uppgtft5år Taxeringsår

ULg&r taxeringserthet ch omfattar hel regislerfaslighet. 2015 2015

Taxeringsvarde
därav byggnsdsvårda därav markvärde

689 0/JO SEK
509 000 SEK 180 000 SEK

Ingående vrden Taxerlrrgsvärde Aresl

Tomtmark 180 000SEK 1101 rr?

Bosladebyggnad 609 000 SEK

Taxerrsd Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

19620304-2863 1(3 Fysisk Person Lagfaren ägare!

Karlsson. Radlnka
Tottilrättsinnehavare

Ostra Järnvägsgatan 17
33331 Srnålandsstertar

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

2/3
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—

2/3 Fysisk Person Lagfaren dgare /

Subotin, Mirjana
Tomtrått&nnehavare

CIo Mirjens Subotin
Östra lärnvägagalan 17
33331 Srnlandsslenar

Värderingsenhet ernähusmark 19588121
Taxerlngsvärde Rikivärdeområde

180000SEK 0662008

Tomtareal Strand Vatten o avLopp

1101 m Ej strand - eller atandnära tomt Bostadebyggnaden Kommunalt vatten året om Kommunalt avlopp

(0,11 ha) ligger mer dn 150 m från strandlinjen.
Antal lika

Pastighotarättsilga rdrhåtlanden
SjäNständig/Brukningacentrum

Värderingsenhet småhusbyggnad 19589121

Taxeringsvärde Eebyggelsetyp Total standardpodng

509 000 SEL< Fr/liggande 34

Bostadsyta Blutryrnmesyta Värdeyta

138m 104m’ iSEn?

Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Värdeår

1939
1939

Under byggnad Antal lika

Nej 1

A;oi.irfrnd skrivriinsn’iyndiqbiit

Adress
Lantmäteriet

Telefon: 0771-636363

61 Bisnoct Sverige AB 1169 93 Sone 08-558 059 00 1 intonnation.se@bisnodecarn Arisiang Stglvara Eric Waltn, Blsnade Sverige AB

d25-9Oeo-a040-ed8f66444c3f 3/3
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VÄRDEUTLÅTANDE

Fastigheten Gislaved Åtterås 2:134
Småhus

2017-03-24

F-396-17-06

VÄRDERINGSBYRÅN
Org nr: 556720-5678

Styrelsens säte: Kalmar
Tel BE 070-51 121 93
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Gislaved Åtterås 2:134 Vnr 17032 F-396-17-06

VÄRDERING OCH BESKRIVNING

ALLMÄNT

Värderingsobjekt: Gislaved Åtterås 2:134
Adress: Östra Järnvägsgatan 17, 333 31 Smålandsstenar
Kommun: Gislaved
Uppdragsgivare: Kronofogdemyndigheten i Göteborg, Skövdekontoret
Värdetidpunkt: Mars 2017
Syfte: Beskrivning och värdering inför eventuell exekutiv auktion

BESIKTNING

Besiktning 2017-03-23 av undertecknad i närvaro av fastighetsägare.
Omfattning Bebyggelsen in - och utvändigt

Utvändig besiktning har skett från markplan.
Besiktningen är ej av sådan karaktär att den ersätter en säljares upplysningsplikt
eller en köpares undersökningsplikt enl. JB 4:19.
Besiktningen utgör inte heller någon miljöinventering, utan i värderingen förutsättes
att fastigheten ej belastas av kostsamma ålägganden enligt miljölagstiftningen.

TOMT

Upplåtelseform Äganderätt

Areal, tomttyp 1 101 kvadratmeter enligt uppgift i fastighetsregistret.
Plan tomt med gräsytor, buskar, träd, plank, häckar och staket.

Läge, Fastigheten är centralt belägen strax öster om järnvägen i Smålandsstenar
vägbeskrivning i ett område med mestadels industrifastigheter. Se bif karta.

Vatten, avlopp, Tomten är ansluten till kommunalt nät för vatten och avlopp. El anslutet.
el

Planbestämmelser, Byggnadsplan 1959.
servitut mm Bebyggelsen bedöms stå i överensstämmelse med gällande plan.

Enligt översiktsplan från 1999 kommer bostäder inom området att på sikt
avvecklas tifi förmån för “verksamheter”. Enligt uppgift från kommunen
pågår dock fn inte något arbete med ändring av nu gällande byggnadsplan.



VÄRDERINGSBYRSIN
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Gislaved Ätterås 2:134 Vnr 17032 F-396-17-06

BYGGNAD

Bostadsbvggnad

Byggnadstvp 11/aplan med källare.

Byggnadsår 1939 enligt taxeringsuppgifter. Fastigheten har renoverats 1996.

Area BOA, BIA Bostadsarea och biutrymme 136 resp 104 kvadratmeter enligt taxering.

Innehåll Kv / Tvätt! panrirum, bad, frd, två rum inredda som bostadsutrymme
By / Hall, kök, bad, 2 sovrnm, vardagsrum
1 tr / Hall, kök/vardagsrum, 2 sovrum, bad

Undergrund Morän
Grundmurar Betong
Grundläggning Grandsulor/ källare
Stomme Trä
Bjälklag Trä
Fasad Träpanel
Yttertak Plåt
Fönster Treglas träfönster /bytta -96
Våningstrappa 1 trä
Golvbeläggningar Plastm, parkett, laminat, klinker
Tak Målat, träpanel, skivor
Kök Ljusa laminatluckor, elspis/häll, fläkt, kyl/frys, dm, inbyggd ugn/ micro.

Våtrum By ltr Kv
golv Plastm Plastm Klinker
väggar Plastm Plastm Kakel
inredning WC, tvättställ, dusch WC, tvättställ, dusch WC, tvättställ, dusch
övrigt Ljust porslin Ljust porslin Ljust porslin
skick Normalt Normalt Normalt

Tvättavdelning Källare
golv Klinker
väggar Btg/ Målat
inredning Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp

Ventilation Självdrag
Uppvärmning Kombipanna el/ved/ Pellets
-system Vattenburet

Övrigt Tv-antenn. Trädäck ca 23 kvm inbyggt/inglasat. Balkong med plåtbarriär.

Garage Friiggande garage, ca 56 kvm, träpanel, plåttak, btg-golv.
Uthus Enklare förråd, ca 10 kvm, trä med plåttak.



VÄRDERINGSB YRÅ?/
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Gislaved Åtterås2:134 Vnr 17032 F-396-17-06

OMDÖME

Läge Centralt läge. Belägen i anslutning till ytterligare några bostadshus men i övrigt
omgiven av industrifastigheter.

Efterfrågan Ringa! ordinär/god/hög
Allmänservice Dålig! acceptabel/g4/rnycket god
Materialstandard Mindre god/ordinär/g4/hög
Planlösning Sämre/mindre_god/god/mycket god/
Standard Mindre god/godtagbar/ordinär/god/hög
Underhåll Eftersatt/normalt/gott/mycket gott

Objektet som helhet Fastighet med centralt läge, i bra skick, inrymmande två lägenheter.

EKONOMISKA DATA

Taxeringsvärde -16 Mark 180.000 kr Typkod: 220. Småhusenhet, bebyggd.
Byggnad 509.000 kr
Totalt 689.000 kr
Objektets basvärde vid förenklad fastighetstaxering 2015 (FFT15) har kontrollerats
avseende på värdefaktorer. Taxeringsvärdet bedöms som rimligt

Pantbrev 6 st. Totalt 1 175 000 kr.

VÄRDEBEDÖMNING

Ortsprismetoden En analys av ortsprismaterialet visar att köpeskiuingen / köpeskillings
koefficienten för närvarande är ca 1,3 med variation mellan 1,0 och 1,7.
Köpeskfflingskoefficienten applicerat på taxeringsvärdet indikerar ett
marknadsvärde vid värdetidpunkten om ca 900 000 kronor.
Med hänsyn till värderingsobjektets specifika utformning, innehåll och skick
bedöms marknadsvärdet vara 900 000 kronor.

Marknadsvärde Markrtadsvärdet för fastigheten Gislaved Åtterås 2:134 har vid värdetidpunkten
mars 2017 bedömts till:

NIOHUNDRATUSEN KRONOR (900 000 kr)

Jönköping 2017-03-24
Värderingsbyrån

Bengt Eriksson
Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Bilaga: Karta
Bilaga: Foto
Bilaga: FDS-utdrag
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-15     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §106    Dnr: TN.2017.75      

 

Nyttjanderättsavtal på fastigheten Ås 11:1  

 

Ärendebeskrivning 

Ishockeyrinken i Ås har ägts av kommunens fritidskontor. Då kommunen inte 

längre avser att rusta upp rinken vill föreningen Västboås Goif ta över driften 

och ägandet. Föreningen har även beviljats investeringsbidrag från 

fritidsnämnden för upprustningen.   

 

För att tryggt kunna investera den egna insatsen, utöver kommunens bidrag, 

önskar föreningen få en långsiktig nyttjanderätt på berört markområde som 

ligger intill Ängslyckans skola i Ås. 

 

Med anledning av detta har en avstämning skett med barn- och 

utbildningsförvaltningen för att ta reda på om det föreligger några hinder för att 

upplåta mark till föreningen så nära skolans område. Svaret blev att skolan inte 

ser några problem i att markområdet för rinken upplåts till föreningen. 

 

Tekniska förvaltningen har delegation på att bevilja nyttjanderätter på 

kommunal mark upp till fem år. Eftersom föreningen önskar ett långsiktigare 

avtal föreslås en upplåtelsetid om 10 år med möjlig förlängning två år i taget. 

Marken bedöms inte ligga strategiskt utifrån ett utvecklingsperspektiv. 

 

Storleken på markområdet uppgår till ca 1200 kvm och upplåts utan ersättning. 

Drift och underhåll av anslutande väg, ansvarar föreningen för. 

 

Beslutsunderlag 

Nyttjanderättsavtal med karta 

Översiktlig karta över Ås 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2017-11-01, §47 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till 

nyttjanderätt, med upplåtelsetid om 10 år. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Tekniska förvaltningen 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-04-11 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §111 Dnr: KS.2017.249

Nyttjanderättsavtal på fastigheten Ås 11:1

Ärendebeskrivning
Ishockeyrinken i Ås har ägts av kommunens fritidskontor. Då kommunen inte
längre avser att rusta upp rinken vill föreningen Västboås Goif ta över driften
och ägandet. Föreningen har även beviljats investeringsbidrag från
fritidsnämnden för upprustningen.

För att tryggt kunna investera den egna insatsen, utöver kommunens bidrag,
önskar föreningen få en långsiktig nyttjanderätt på berört markområde.

Tekniska förvaltningen har delegation att bevilja nyttjanderätter på kommunal
mark upp till fem år. Eftersom föreningen önskar ett långsiktigare avtal föreslås
en upplåtelsetid om 10 år med möjlig förlängning två år i taget. Marken bedöms
inte ligga strategiskt utifrån ett utvecklingsperspektiv.

Storleken på markområdet uppgår till ca 1200 kvm och upplåts utan ersättning.
Drift och underhåll av anslutande väg ansvarar föreningen för.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 15 november 2017, § 106
Förslag på nyttjanderättsavtal
Orienteringskarta, Ås
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2018
Kommunstyrelsen den 21 mars 2018, § 87

Yrkande
Tommy Stensson (S) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Carina
Johansson (C), Anders Gustafsson (SD), Anton Sjödell (M) och Peter Bruhn
(MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till nyttjanderätt, med upplåtelsetid om 10 år.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Upplåtare Gislaveds kommun,
(212000-0514)
332 80 GISLAVED
Nedan kallad kommunen

Nyttjanderätts- Västboås Goif
Havare (828500-6394)

Ryavallen
33373 BREDARYD
Nedan kalladföreningen

Bakgrund Ishockeyrinken i Ås har ägts av kommunens fritidskontor. Då
kommunen inte avser att rusta upp rinken vill föreningen ta över
driften och rinken behöver rustas upp för att den ska bli funktionell.
Föreningen behöver därför ett nyttjanderättsavtal för att kunna
starta upprustningen.

Upplåtet område § 1
Ett markområden om ca 1200m2 beläget inom kommunens
fastighet Gislaved Ås 11: 1, Gislaveds kommun.
Områdetframgår av karta som hör till avtalet.
Vägområdetframgår av kartan.

Ändamål § 2
Nyttj anderättsområdet upplåtes till ishockeyrink.
Inom området får ej bedrivas verksamhet som strider mot det
angivna ändamålet. Byggnad får ej uppföras utan kommunens
tillstånd.

Utrymme för ev. tillkommande anläggningar eller byggnader skall
regleras genom tilläggsavtal.

Upplåtelsetid § 3
Upplåtelsen av markområdet gäller för en tid av 10 år räknat från
tillträdesdagen som är den 1 december 2017.

Avtalet förlängs på oförändrade villkor i 2 år om det inte sägs upp
senast 12 månader innan avtalstidens utgång.

Ersättning § 4
Någon ersättning för upplåtelsen skall ej utgå. Dock äger
föreningen fullt ansvar för drift och underhåll av anslutande väg.

Förbud mot upplå- § 5
telse i andra hand Utan kommunens skriftliga medgivande får föreningen inte upplåta

nyttjanderätt till området eller del av detta.

västboås Goif 2017-10-10/LM
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Förbud mot § 6
överlåtelse Föreningen får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta

nyttjanderätten till någon del av markområdet

Områdets skick § 7
Området upplåtes i befintligt skick. Föreningen är skyldig att hålla
området i vårdat skick.
Då nyttjanderätten upphör skall området avlämnas i ett avstädat
skick dvs byggnader/anläggningar skall vara borttagna.

Avgifter § 8
Föreningen bekostar ev bygglov samt alla abonnemangs- och
brukningsavgifter för va, el och tele m.m. som belöper inom
nyttj anderättsområdet.

Återtagande § 9
Kommunen äger rätt att återtaga området före upplåtelsetidens ut
gång om detta avtal ej följs eller om nyttjanderättshavaren upphör
med sin verksamhet eller ej nyttjar området eller om kommunen
behöver marken till annat ändamål.

Villkor § 10
Detta avtal gäller under förutsättning

att avtalet godkänns av tekniska nämnden.

Inskrivningsförbud § 11
Detta avtal får inte inskrivas utan kommunens medgivande.

Ansvar § 12
Förening svarar ensam för skadeståndsanspråk eller andra klagomål
från tredje man som kan förorsakas av olyckshändelser eller
bristfällig skötsel av områdena.

Föreningens styrelse § 13
Det åligger föreningen att fortlöpande hålla kommunen ( mark- och
exploateringsenheten) informerad om ändringar i styrelse och
stadgar

Avträdesersättning § 14
Föreningen äger ej rätt till avträdesersättning.
Undantag är om uppsägning av detta avtal sker p g a att kommunen
behöver marken för annat ändamål. Kommunen skall då i den mån
det är möjligt hitta ersättningsmark till föreningen.

Hänvisning till § 15
Jordabalken 1 övrigt gäller vad som i 7 kap Jordabalken (JB) eller eljest i lag

stadgas om nyttjanderätt.

Västboås Goif 2017-10-10/LM
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Datum 2017- - Datum 2017- -

För Gislaveds kommun För Västboås Goif
Ägare till As 11:1

Jörgen Karlsson Stefan Knutsson
Ordförande Tekniska Nämnden

Louise Skålberg
Stabschef Tekniska Förvaltning

Västboås Goif 2017-10-10/LM
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-04-11 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §110 Dnr: KS.2017.113

Antagande av detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastighet
Åtterås 2:26 i Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola-
och idrottsändamål. Planen möjliggör byggnation av en ny sporthall och
ändamålsenliga ytor för bussangöring, parkering samt gång- och cykelvägstråk.
Den framtida sporthallen kan serva skolan och allmänheten och blir strategisk
lokaliserad i centrala Smålandsstenar. Planen möjliggör nya entréer till
skolområdet och att trafikfrågor kring bussangöring, parkering och gång- och
cykelstråk kan lösas.

Planområdet är centralt beläget i Smålandsstenar och inom befintligt område
finns idag skola och idrottsanläggning. Marken inom området ägs av kommunen
och omfattar cirka 2 hektar. I norr avgränsas planområdet av Burserydsvägen
och i söder av Linnégatan och Nordinskolan. I väst och i öst gränsar området
till befintlig villabebyggelse.

Beslutsunderlag
Planhandling -Detaljplan för Nordinområden etapp 2, fastighet Åtterås 2:26 i
Smålandsstenar
Plankarta
Bygg- och miljönämndens utlåtande
Bygg- och miljönämnden den 29 januari 2018, §1
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2018
Kommunstyrelsen den 21 mars 2018, § 90

Yrkande
Agneta Karlsson (M) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S), Carina
Johansson (C) och Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastighet Åtterås 2:26 i
Smålandsstenar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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ANTAGANDEHANDLING

Planens beteckning   

Antagen av 
Kommunfullmäktige

Vunnit laga kraft

Skala 1:1000 (A3)Planarkitekt
Sven Hedlund

Genomförandetidens slut 

Detaljplan för

 fastigheten Åtterås 2:26

Gislaveds kommun, Jönköping län.

Nordinområdet etapp 2

Upprättad i januari 2018

i Smålandsstenar

___

Stadsarkitekt
Andrea  Barbuta

___

___

december 2017 

Uppgifter om grundkartan
Upprättad och ajourförd av Kart- och mätenheten
i Gislaved fram till

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH2000

Kart- och mätchef
Marcus Josefsson

P P P P P P Mur
StaketUU UU

q q Häck
Ägoslagsgräns

Belysningsstolpe[!

Höjdpunkt
Ò
147,3

Ensamstående barrträd/Lövträdf G

Barrskog/Lövskogp n

Byggnad, husliv

Uthus
Skärmtak

M Dike, Kant

Körbanas kant

Nivåkurvor155

Gång o cykelväg

Allmän- offentlig och
industribyggnad, takkontur
Allmän- offentlig och
industribyggnad, husliv
Byggnad, takkontur

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Trakt/Kvartergräns
Gränspunkter
Ledningsrätt/Servitut

Registernummer1:2
Rutnätg

RegistområdeÅtterås

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
PARK Anlagd park

TORG Torgplats

Kvartersmark

E1
E1 - Transformatorstation.
Minsta tillåtna avstånd på 5 meter mellan transformatorstation och
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls.

SR Skola, Besöksanläggningar

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
KOMMUNAL
Utfart

Ø l

Øl Körbar förbindelse får inte anordnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Höjd på byggnader
)0,0 Högsta byggnadshöjd i meter

Utförande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Allmän plats

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark

Utformning
parkering Parkering

b1 Lägsta färdigt golv plushöjd = 148,0 möh



Utökad planförfarande 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
januari 2018

ANTAGANDEHANDLINGAR

Planens beteckning  -

Antagen av Kf  -

Vunnit Laga kraft  -

Genomförandetiden slut -

Förslag till 
Detaljplan för
Nordinområdet Etapp 2
fastigheten Åtterås 2:26 
i Smålandsstenar
Gislaveds kommun, Jönköpings län



SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
     Utökad planförfarande

Se mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken

UPPDRAG
Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen.
På ansökan från t.ex. fastighetsägare eller beställning från 
kommunstyrelsen beslutar bygg- och miljönämnden att 
detaljplan skall arbetas fram.

SAMRÅDS-
REMISS

Det första förslaget på plankarta samt tillhörande 
handlingar utarbetas. Materialet sänds till berörda 
fastighetsägare,  länsstyrelsen, kommunala myndigheter och 
sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. 
Annonsering sker i lokala dagstidningar. Förslaget ställs ut i 
kommunhuset och lokalt på t.ex. bibliotek. Ett samrådsmöte 
anordnas.

Antagandet anslås på kommunens anslagstavla. De som 
senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter 
som inte har blivit tillgodosedda underrättas med brev. Dessa 
har tre veckor på sig att överklaga kommunens beslut till 
Mark-och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagan 
skickas till Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved. 

ÖVERKLAGANDE

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden för 
överklagande har gått ut och ingen valt att överklaga planen. 
Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och upphäva 
beslutet. Om planen överprövas vinner planen laga kraft först 
då ärendena är avgjorda och planen godkänd.

LAGA KRAFT

De synpunkter som framförts sammanställs i en 
samråds redogörelse. Förslaget bearbetas med 
utgångspunkt från remissvaren.

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE

Det nya förslaget ställs ut för granskning.  Annonsering 
sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med brev. 
Granskningstiden är normalt 3 veckor. Under tiden kan 
anmärkningar framföras skriftligen till Gislaveds kommun, 
332 80 Gislaved. Dessa redovisas i ett utlåtande som 
efter granskningstiden skickas till de som inte fått sina 
anmärkningar tillgodosedda.

GRANSKNING

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller av bygg- och 
miljönämnden.ANTAGANDE
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Gislaveds kommun

HANDLINGAR

• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser
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SAMMANFATTNING

Planområdet är centralt beläget i Smålandsstenar. Inom området finns idag skola och idrottsanläggning. 
Marken inom området ägs av kommunen och omfattar cirka 2 hektar.

Syftet med detaljplanen är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola och idrottsändamål samt 
att möjligöra byggnation av en ny sporthall, ändamålsenliga ytor för angöring, parkering och gång-och 
cykelvägstråk. Diskussionen om en ny sporthall i Smålandsstenar tog fart efter det att kommunen i januari 
2016 la ner simhallen. Vald placering bidrar till en strategiskt placerad idrottsanläggning, då platsen ligger 
nära skolområdena (Nordinskolan, Villstadskolan) och centrum. Den framtida sporthallen ska serva skolan 
och allmänheten. Entréer till skolområdet kommer att förtydligas och trafikfrågor lösas genom ny parkering 
och skolentré. Denna sporthallen kan skapa en ny huvudfasad vilken kan tydliggöra skolområdet och dess 
entréer.

I norr avgränsas planområdet av Burserydsvägen och i söder av Linnégatan och Nordinskolan. I väst och 
öst gränsar området till befintlig villabebyggelse. Trafiken leds från Burserydsvägen till planområdet.

I den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar (FÖP), antagen 1998, beskrivs ett flertal möjligheter 
att förtäta bebyggelsen i centrala Smålandsstenar.  Vidare beskrivs vikten av utemiljön kring och i direkt 
anslutning till skolorna vilket ska öka attraktiviteten och bidra till en stimulerande skola.   Trafiksäkerheten i 
korsningspunkterna till skolorna ska öka.

Gång- och cykelvägar kommer att förstärkas och byggas ut för att öka säkerheten och möjligheten att röra 
sig genom området och till centrum. Ny utemiljö, bussangöring och parkering ska skapas och på så vis 
öka attraktionen och tillgängligheten inom området.

Ny byggrätt, ny parkering, ny 
angöring

Befintlig
Idrottsanläggning

Smedjegatan

Snedbild över planområdet från öster

Burserydsvägen

Linnégatan
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FÖRE 

Ortofoto över planområdet

ÅTTERÅS
 2:26

EFTER

Illustrationskiss över planområdet
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola och idrottsändamål samt 
att möjliggöra byggnation av en ny sporthall, möjliggöra för ändamålsenliga angöringsytor, parkering och 
gc-stråk. Diskussionen om en ny sporthall i Smålandsstenar tog fart efter det att kommunen i januari 2016 
la ner simhallen. Vald placering bidrar till en strategiskt placerad idrottsanläggning. Platsen ligger nära 
skolområdet (Nordinskolan, Villstadskolan) och centrum. Den framtida sporthallen ska serva skolorna och 
allmänheten. Entréer till skolområdet kommer att förtydligas och trafikfrågor lösas genom ny parkering, 
bussangöring och ny gång- och cykelväg. Denna sporthallen kan skapa en ny huvudfasad vilken kan 
tydliggöra skolområdet och dess entréer.

PLANDATA

Läge och areal
Planområdet ligger centralt i Smålandsstenar på fastigheten Åtterås 2:26 vars totala areal är ca 2 ha.
Planområdet begränsas av Burserydsvägen i norr och Linnégatan och Nordinskolan i söder. I öst och väst 
gränsar området till befintliga bostäder.

Markägoförhållanden
Gislaveds kommun äger marken inom området.

Detaljplan för Nordinområdet etapp 2, 
fastigheten Åtterås 2:26 i Smålandsstenar
Gislaveds kommun, Jönköpings län.

              Kommunägd mark              Nytt planområde
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

 
ÖVERSIKTSPLANER

I den fördjupaden översiktsplanen för Smålandsstenar (FÖP) antagen 1998, beskrivs ett flertal möjligheter 
att förtäta bebyggelsen i centrala Smålandsstenar. 

Utemiljön kring och i direkt anslutning till skolorna ska öka attraktiviteten och bidra till en stimulerande 
skolmiljö. Trafiksäkerheten i korsningspunkterna till skolorna ska öka. Fritidsverksamheten ska bidra 
till bättre folkhälsa, social kontakt och meningsfull fritidssysselsättning. Kopplingen till servicen i 
Smålandsstenar ska stärkas med hjälp av bl.a. tydliga gång- och cykelvägar. 

  

Enligt FÖP finns ett antal platser där så mycket människor vistas att åtskilliga kan skadas eller omkomma 
vid en olycka. Dit hör Hagagården, Mariagården, simhallen, Torghuset, Villstads-, Åtterås- och 
Nordinskolan och övriga samlingslokaler samt de större affärerna.

Burserydsvägen (väg 576) omfattar trafik med farligt gods som medför risk för allvarlig olycka, där de 
personella och/eller materiella förlusterna kan bli stora. Väg 576 går precis norr om planområdet.
På vägen 576 utgör den tunga trafiken cirka 10 % av totalt 3400 fordon/dygn enligt Trafikverkets 
trafikflödeskarta.

Industri

Utdrag ur FÖP Smålandsstenar/Skeppshult 1998

Kyrkogård

             Planområde

Nordinskolan
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Gällande detaljplan, utdrag från SM 15

Gällande detaljplan, utdrag från SM 39

Gällande detaljplaner 
Inom området gäller detaljplanerna SM 39 och SM 15.

Detaljplan SM 15 antogs 1966 och gäller för större delen av planområdet. Marken inom planområdet är 
planlagd som allmänt ändamål upp till två våningar.

Den gällande detaljplanen SM 39 antogs 1975. Detaljplanen gäller i den norra delen av planområdet. 
Marken är planlagd som allmänt ändamål (två våningar).

Nytt planområde

Nytt planområde
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER

NATUR

Mark och vegetation
Huvuddelen av planområdet är redan ianspråktagen mark. Inom fastigheten Åtterås 2:26 finns 
sportanläggningar och en idrottsplats. De används till olika typer av skolaktiviteter och av föreningar. 

Inventering av naturvärden och grönstruktur genomförd 2014-10-03 visar på ett antal träd som med tiden 
kan få höga naturvärden. 

Geotekniska förhållanden
Från öster till väster är planområdet jämt utan större nivåskillnader vilket ger goda förutsättningar för 
byggnation.

I planområdet östra del ligger marknivå på 150 m.ö.h. Lägst är det vid parkeringen öster om simhallen med 
en höjd på 147,7 m.ö.h. Öster om parkeringen stiger markhöjden åter något. 
Parkeringsplatsens nivåskillnad mot Burserydsvägen känns relativt obetydlig de första 2/3 mot centrum. 
Den sista 1/3 mot Burseryd är däremot desto mer markant brant. Nivåskillnader består idag av en kraftigt 
sluttande svårskött grässlänt.
 
Vid platsen för idrottshallen påträffades inget berg ned till 6 meter under markytan. Där består de lösa 
jordarna från markytan räknat av ca 0,5 meter organiskt material, dytorv, varunder följer huvudsakligen 
sand och mo, i ett par fall med inslag av mjäla. Materialet är i huvudsak fritt från sten och block.
 
Enligt undersökningen bedöms de geotekniska förhållandena vara sådana att de ej hindrar eller ger 
allvarliga restriktioner för genomförandet av förslag på exploatering inom området. Källare är emellertid inte 
lämpligt inom undersökta områden. Den höga grundvattennivån gör att grundläggningsnivån bör ligga över 
nuvarande marknivå.
 
Grundvatten
Grundvattenytan vid befintlig sporthall var vid mätning 2014-11-05 ca 1,9 meter under markytan. 

Vid övriga punkter var grundvattenytan mellan 0,4-0,9 meter under markytan. 

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet 
sänder de ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon kan finnas i berggrunder, 
grundvatten och byggmaterial. 
Planområdet ligger enligt kommunens översiktliga kartering från 1990 i normalriskområde för markradon. 
Geoteknisk undersökning utförd 2012 av AD Markkonsult i samband med tillbyggnad av Nordinskolan 
uppmätte en radonhalt om 15,8 respektive 28,2 kBq/m3. Byggnader inom planområdet ska därför 
uppföras med hänsyn till radonrisken. Geoteknisk undersökning behöver göras inför byggnation.

Förorenad mark
De ämnen som hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång tid och om inget görs kan de sippra ut i 
grundvatten och vattendrag och förorena sediment. Spridning påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser, 
biologiska processer och mänskliga aktiviteter. Baserat på historien om platsen bedöms risken för 
markföroreningar vara liten och inga vidare utredningar har gjorts.

Det finns inga misstänkta förorenade områden inom planområdet enligt kommunens GIS-kartor. Det 
bedöms därför inte behövas någon miljöteknisk markundersökning på fastigheterna.
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Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet finns inga fornminnen eller kulturminnen registrerade.

Bebyggelse
Längs en del av planområdets norra gräns ligger befintliga parkeringar. Inom planområdet finns befintlig 
bebyggelse i form av skolbyggnader som inrymmer matsal, gymnastiksal och en nerlagd simhall. Den 
västra delen gränsar mot befintliga bostäder. I den västra delen av planområdet finns ett tvåvåninghus och 
en panncentral. På den södra sidan ligger Linnégatan med anslutning till Nordinskolan.

Norr om skolområdet finns idag en parkering. Planförslaget innebär att parkeringsmöjligheterna utökas 
med parkering öster om idrottsanläggningen.  

Detaljplanen tillåter användningarna Skola (S), besöksanläggningar (R). I användningen skola ingår 
till exempel skolor och förskolor. Alla slag av skolor och andra undervisnings och forskningslokaler 
hör hit. Även förskolor och fritidshem räknas som skolor. I användningen besöksanläggningar ingår 
verksamheter som riktar sig till besökare som till exempel kultur, religionsutövning, idrott m.m. Idrotts-
och sportanläggningar av alla slag med tillhörande byggnader ingår. Mindre butiker, restauranger och 
verkstäder för deltagarnas och publikens behov kan inrymmas om det är lämpligt på platsen.

Ny bebyggelse
Planen skapar en ny byggrätt för skola och idrottsändamål. Området omfattar ca 9000 m2. Den nya 
byggrätten kommer att möjliggöra en ny sporthall för flera olika idrotter. På grund av detta är det lämpligt 
att lägga högsta totalhöjd om 12 meter i planbestämmelser. På detta sätt kan sporthallen utnyttjas av 
största möjliga antal av idrottsverksamheter (idrottsträningar och tävlingar på olika nivåer) och då uppnås 
maximal lönsamhet vid användning. Höjden uppfyller gällande regler och nödvändig fri höjd som krävs för 
volleyboll, basket, handboll, badminton och innebandy.
För att undvika översvämning, för den nya bebyggelsen införs en bestämmelse som ska reglera den lägsta 
färdiga golvhöjden ’b1’. Den nya sporthallens golvhöjd ska ta beaktande till den befintliga byggnadens 
golvhöjd antingen om den ska vara ihopkopplad med den eller om det ska ligga helt fristående. Med 
hänsyn till detta ska den nya sporthallens lägsta färdiga golvhöjd planläggas som +148,00 möh. 

Tillgänglighet
En ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgängligheten ska prövas vid bygglov och tekniskt samråd. 
Tillbyggnader eller ändringar i befintliga byggnader ska enligt lag utformas så att de är tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid prövning ska hänsyn tas till 
befintliga förutsättningar. Det finns inga större nivåskillnader inom planområdet.

Vid ny utformning av torg, som är allmän plats, är det viktigt att tillgängligheten för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga respekteras.

Trygghet och säkerhet
Otryggheten ska så långt som möjligt byggas bort, genom att t.ex. belysning ska finnas på cykelvägar och 
torg, undanskymda platser och siktskymmande vegetation tas bort samt att bra belysning finns i området. 
Bebyggelsen bör utformas för att försvåra klotter och annan skadegörelse. Belysningen skall också vara 
utformad så att miljön känns trygg.
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Möjlig utformning av området

Området som detaljplanen reglerar kan utformas på många olika sätt. Illustrationen nedan redovisar ett 
förslag till utveckling som skapar nya förutsättningar och en väl fungerande, säker och attraktiv helhet för 
Nordinområdet bl.a. avseende angöring för gående, cyklar, personbilar och bussar och för parkering samt 
för utemiljön i allmänhet. Illustrationens idéer kan utgöra en grund för hur området utformas i framtiden men 
är endast ett förslag och utformningen kan därför komma att bli en annan vid genomförandet. Dock bör 
illustrationens olika definierade kvalitéer i största möjliga mån uppnås om annan utformning genomförs.  

Syftet med det nya förslaget är att separera och tydliggöra de olika funktionerna (angöring, parkering, GC-
stråk, torg, entréer och vistelseytor) för att möjliggöra ett tydligt och lättläst offentligt rum för användarna. 
Den nya utemiljön som skapas ska förtydliga och ge området en ny karaktär. Läget mot Burserydsvägen 
ger goda förutsättningar för att utforma entréen till skolområdet med ett öppet och inbjudande intryck mot 
samhället. Gestaltningen kan bidra till att ge Nordinskolan och området en stark och positiv identitet. 

Centralt i den redovisade lösningen är:

• en välkomnande och tillgänglig entrézon till skolområdet och sporthallen.
• en effektiv och användarvänlig angöring för personbilar och busstrafik till området.
• en effektiv parkeringslösning för alla besökare och personal.
• nya gång-och cykelvägar.

Det är viktigt att den nya sporthallens utformning och utemiljöns utformning samordnas till en väl 
fungerande helhet. 

Ett förslag till utveckling inom området 
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Buss- och biltrafik angöring

Gång stråk
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Illustrationen visar att platsen mellan den nya sporthallen och Burserydsvägen kan komma att utgöra en 
ny mötesplats med flexibel användning för olika aktiviteter. Centralt i förslaget är en mindre torgyta som 
förstärker förbindelsen mellan Nordinskolans nya bebyggelse och angöringsytorna mot Burserydsvägen 
och som bidrar till skolmiljön med en ny attraktiv och tillgänglig mötesplats. Torget och nya sporthallens 
entré blir till en viktig nod inom området – Nordinskolans nya välkomnande entré.

Illustrationen visar på en möjlig lösning för angöringsgata för bussar och personbilar. In-och utfart till 
området ligger i princip i samma läge som idag. Utmed angöringsgatan placeras busshållplatser med 
väderskydd. 

Lösningen bidrar till en säker angöring för barn och ungdomar som släpps av med bil eller buss. Härifrån 
kan man säkert och tryggt nå skolområdet via en torgyta med god tillgänglighet vilket ökar elevernas 
säkerhet. Lösningen klargör och separerar funktioner mellan gående, bilister och cyklister. En ny 
busshållplats förbättrar förutsättningarna för elever avseende säkerhet, komfort och trygghet. Områdets 
tillgänglighet anpassas för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Illustrationen redovisar en större parkeringsanläggning mellan nybyggnad och Burserydsvägen. Syftet är 
att skapa tillräckligt med parkeringar för besökare till både skola och sporthall. Det är av största vikt att 
få ordning på parkeringssituationen och angöringarna till skolområdet och sporthallen. Gestaltningen av 
området måste vara välkomnande, tydlig och lättanvänd. På den östra delen av den nya byggnationen kan 
ny personalparkering placeras.

Väster om befintlig sporthall angör idag en cykelväg som även fortsättningsvis ska passera skolområdet 
och ansluta mot Burserydsvägen vidare mot centrum. Det är viktigt att GC-vägens passage genom 
skolområdet sker på ett säkert och tryggt sätt. Illustrationen visar att GC-banan placeras norr om 
bussangöringen och parkeringsytorna. För att stärka förbindelsen mellan Villstadskolan och Nordinskolan 
placeras en ny GC-bana utmed nybyggnadens och parkeringens östra sida. 

På nordvästra sidan av befintlig sporthall anläggs delar av ytorna med armerat gräs för att underlätta för 
transporter till panncentralen. Träd, planeteringar och grönytor arrangeras för att definiera och tydliggöra 
torgytor, GC-vägar och parkeringsplatser. Ytorna bidrar också till att infiltrera dagvatten. 

Illustrationskiss

Vid ny byggnation möjliggörs cykelparkering i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkt inom planområdet.
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GATOR OCH TRAFIK

Gatustruktur
Planområdet ligger vid korsningen Burserydsvägen/Smedjegatan. Burserydsvägen ansluter till 
Smålandsstenars centrum med väg 26, 575 och väg 153.

Gång och cykelvägar
Området ligger på cirka 6 minuter gångavstånd från samhällets centrum. Från den befintliga parkeringen 
norr om idrottsanläggningen finns en infart av armerat gräs som leder till gång-och cykelvägen väster 
om idrottsanläggningen. Infarten är till för leveranser till värmecentralen samt som tillfartsväg till 
handikapparkeringen.

För Smålandsstenars gångtrafikanter är det viktigt att kunna ta sig genom området till Villstadskolan, 
centrum och busstationen. Mellan den befintliga parkeringen och grusplanen finns det en 
gång och cykelväg som knyter ihop Villstadskolan med Nordinområdet.
Gångvägen används bland annat av eleverna som kommer från Villstadskolan för att äta lunch och 
mellanmål. Nordinskolan gångvägen används även som en ”spontan busshållplats” av eleverna från 
Nordinskolan.

Befintlig gång-och cykelväg Tunnel

Burserydsvägen

Befintlig 
grusplan

Linnégatan

Befintlig gång-och cykelvägBefintligt armerat gräsBefintlig handikappparkering

Befintlig 
parkering

Befintlig 
angöring
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Cykeltrafik
Väster om befintlig sporthall finns idag en cykelväg som ansluter till Furugatan. Det finns behov av att 
förbinda cykelvägen med Burserydsvägen för att ta sig genom området till centrum.  I och med den nya 
planen kommer säkerheten att öka för barn och ungdomar som ska ta sig till området genom korsningen 
(Burserydsvägen/Smedjegatan) som kommer att utformas för att vara tydlig, säker och med hög 
framkomlighet.

I den gällande gång-och cykelvägsplanen som antogs av Kommunfullmäktige 2014 finns en befintlig gång- 
och cykelväg genom planområdet som sträcker sig från Enegatan till skolområdets norra del och vidare till 
gång-och cykeltunneln under Burserydsvägen mot Villstadskolan. 

I dagsläget cyklar man till centrum genom den befintliga parkeringen, vilket ökar risken för olyckor mellan 
cyklister, bilister och gående.

Utdrag ur ”Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång-och cykelväg 2014-2016”

Planområde

Befintlig parkering mot Burserysvägen

Cyklister genom befintlig parkering

TEGNÉRSGATAN

LINNÉGATAN

BURSERYDSVÄGEN

GÅNG OCH CYKELVÄG

BEFINTLIG CYKELVÄG

SP
O

NT
AN

 G
C
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ÄG

Cyklister genom befintlig parkering Befintlig Gc-väg från Villstadskolan
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Kollektivtrafik
Inom området finns en befintlig busshållplats, cirka 160 meter från den nya sporthallen entré.
Här trafikerar busslinje 247 och 432 mellan Smålandsstenar/Gislaved eller till Burseryd.
Det finns ingen markerad busshållplats vilket innebär att eleverna väntar på bussarna på en ”spontan” 
busshållplats vilket varken är effektivt eller funktionellt. Samtidigt ger det inte det skydd eller den komfort 
och säkerhet som bör finnas. Det finns heller ingen tillgänglighetsanpassad plats för personer med nedsatt 
rörelse eller orienteringsförmåga.
Idag finns det en cirkulationsplats inom planområdet som trafikeras av fem bussar (busslinje 247 och 423) 
mellan kl.8 -16. 

Fördelen med en cirkulationsplats är ökad trafiksäkerhet vid höga trafikflöden samt att det är ett element 
som bidrar till att underlätta trafikanternas förståelse av platsen och omgivningen. Nordinrondellen har 
idag inga stora trafikmängder och utgör ingen knutpunkt. Rondellen utgör snarare en yta för skolaktiviteter 
såsom löpning och lek vilket bidrar till en ökad osäkerhet inom området. 
Med den nya utformningen ska rondellen kommer att ersättas med en intern angöringsgata som ska 
tillåta bussangöring på ett tryggt och funktionellt sätt. Bussangöringen kommer att skapa möjligheter för 
flera busshållplatser med väderskydd samt bussparkeringsplatser där flera bussar skulle kunna samlas 
samtidigt vid behöv.

Analys av buss rörelsen inom området.

Befintlig situation vid cirkulationsplats ”Nordinrondellen” Spontan busshållplats

Befintlig situation vid cirkulationsplats ”Nordinrondellen”
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Vid eventuella ändringar av hållplatsens slutgiltiga utformning  ska i god tid före genomförandet en kontakt 
tas med Jönköpings Länstrafik som ska godkänna utformningen.
Vid eventuella ändringar av anslutningen ska i god tid före genomförandet en kontakt tas med Trafikverket 
som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för 
genomförandet gällande VGU (Vägar och gators utformning)” för att uppfylla kraven enligt Trafikverket.

Biltrafik
Som bilist når man idag området från Burserydsvägen och Linnégatan. Trafikverket är väghållare för 
Burserydsvägen.

Trafiken på Linnégatan består främst av fordon som skall parkera för att ta sig till befintlig sporthall och 
skolskjutsar för elever med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga.

Cykelparkering
Utanför planområdet, vid den nyligen ombyggda Nordinskolan finns det idag inte tillräckligt med utrymme 
för cykelparkering. Inom planområdet finns idag inte någon markerad cykelparkering.

Befintlig personalparkering Befintlig parkering mot Burserydsvägen

Befintlig cykelparkerings situation utanför planområde Befintlig parkering utanför planområde

Befintlig cirkulationsplats ”Nordinrondellen” Löpning vid ”Nordinrondellen”
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Bilparkering
Idag ligger parkeringen i den nordvästra delen, mellan den befintliga sporthallen och Burserydsvägen. 
En mindre parkering finns väster om sporthallen. Parkering för personer med nedsatt rörelse eller 
orienteringsförmåga finns i närheten av den befintliga sporthallens huvudentré samt vid skolans 
huvudentré.

Parkeringsbehovet bedöms vara tillräckligt för den dagliga verksamheten. Vid vissa tillfällen när det hålls 
aktiviteter i sporthallen uppstår problem med parkeringskapaciteten och parkering sker då på omgivande 
gator.

Detaljplanen möjliggör nya parkeringsplatser som ska lösas inom fastigheten samt behandlas i 
bygglovsskedet.

Illustrationskissen redovisar ca 122 parkeringsplatser inom planområdet.

Gislaveds kommun har åtagits sig att stödja de gemensamma klimat- och energimålen för Jönköpings län 
där några av etappmålen är:
• År 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen. 
• År 2020 drivs majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken med fossilfria drivmedel. 

Möjlig framtida utveckling inom orådet

Därmed är det viktigt att placera laddningsstationer för elbilar i anslutning till parkeringsplatsen för att på 
så sätt öka intresset att äga och köra elbil i kommunen. Illustrationen nedan visar en möjlig placering för 
laddningsstationer. 
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Angöring, lastning och lossning.
Lastning och lossning ska ske i planområdets södra del för att undvika att riskera elevernas säkerhet.
Det är viktigt att kommunikationsstråk inom planområdet utformas och dimensioneras så att utrymme för 
allmänheten och skolans behov kan tillgodoses.

Trafik och säkerhet inom planområdet är idag inte tillfredsställande. Cyklister, gående och bilister blandas 
på den befintliga parkeringen vilket gör att parkeringen blir till en spontan mötesplats. Dagens lösning 
innebär att bilisterna har företräde och att gångtrafikanter och cyklister hindras. För att förbättra tryggheten 
planeras nya trafiklösningar som ska öka säkerhet och tydliggöra gång- och cykelstråk.

Det har gjorts en funktionsanalys på dagens utformning och interna trafikrörelser (avseende angöring för 
gående, cyklister, personbilar och bussar) och det ser kanske bra ut i teorin, men kommunen bedömer att 
det inte fungerar i praktiken.

Trafiksäkerhet.
Vägar och passager ska utformas på ett trafiksäkert sätt.

Tegnérsgatan

Rörelser inom område

Burserydsvägen

Linnégatan

Gående från Furugatan område

Cyklister från och med område

Gående från och med område

Cyklister från Furugatan område

Floder

Bilister/cyklister/gående från Furugatan område

Befintlig gc-väg från och med Villstadskolan

Befintlig parkering

Analys av buss rörelsen inom området.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för vatten och avlopp finns längs med Burserydsvägen och inom området. 

Dagvatten
Beräkningar gjorda av Sweco (PM Dagvattenutredning 2014-12-05) visar att det krävs en utjämningsvo-
lym på ca 240 kubikmeter för att nå målet att inte belasta systemet mer än idag vid ett regn med 20-års 
återkomsttid. 
Utredningen rekommenderar att krav på höjdsättning på byggnader ska göras för att minimera skador vid 
extrema flöden. Höjdsättning av gatunivåer ska ske på ett sådant sätt att vatten vid extrema flöden följer 
gator och cykelvägar och inte riskerar att skada byggnader. 
I händelse av skyfall så fungerar idag den gång- och cykeltunnel som finns under Burserydsvägen som 
ett fördröjningsmagasin där dagvatten kan samlas för en kort tid för att sedan sjunka undan och delvis 
infiltreras till omgivande grönytor. Denna lösning bedöms som fullt tillräcklig för dagens användning då 
ytorna vid gångtunneln är oömma och lämpliga för detta ändamål. Vid nytt utförande av parkering och 
entréer till framtida sporthall kan de nya parkeringsytorna utföras något nedsänkta (ca 8 cm) i förhållande 
till omgivande mark. Omgivande grönytor kan då ihop med den nedsänkta parkeringen utgöra fördröjande 
infiltrerande ytor. Grönytorna bör då utföras utan kantsten och med överyta av makadam eller liknande. 

Ledningar
Kommunala ledningar för avlopp, vatten och dagvatten finns i Burserydsvägen och inom området. 
E.ON Energidistribution har elnätledningar och E.ON Gas har gasledningar inom området. 
Här finns även Gislaveds Energis gatljusledningar samt Skanovas teleledningar.

Transformatorstation
I planområdets sydöstra del har E.ON Energidistribution AB en transformatorstation. Marken kring 
transformatorstationen planläggs som E-område, Transformatorstation. Det ska vara möjligt att ta sig till 
transformatorstationen med tungt fordon och mellan transformatorstationen och brännbar byggnadsdel 
eller brännbart upplag skall avståndet vara minst 5 meter.
Strax utanför planområdet längs med Burserydsvägen har E.ON Energidistribution en 
högspänningsjordkabel och inom planområdets södra del både hög- och lågspänningsjordkablar, en 
transformatorstation och serviskablar in till byggnad.
Befintliga elanläggningar behållas och säkerställas med planbestämmelse ”u-område” i plankartan.
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Energi
Kommunen antog 2011 ”Energistrategi 2011 - 2020” där en del av arbetet går ut på att ersätta de fossila 
bränslena med olika typer av förnyelsebara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen, solenergi 
och fjärrvärme. 
Inom planområdet finns idag en naturgasledning, E.ON Gas som går längs med G/C-vägen strax väster 
om den befintliga parkeringen. Ledningen korsar G/C-vägen och leder fram till panncentralen.  Ledningen 
saknar servitut, servisledningar regleras i allmänna avtalsvillkoren. Servisledningar är underkastade 
Energigasnormens regler (EGN 2014) som bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan 
ledning och byggnad inom tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 
Ett u-område läggs in på plankarta för att säkerställa befintlig gasledning.
Skolan och idrottsanläggningen försörjs idag av bland annat fjärrvärme i befintliga ledningsnät.  

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och berör främst luft, vatten och buller. 

Luft
På platsen finns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som bidrar mest till försämrad 
luftkvalitet i länets tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som skapas av fordonstrafiken. 
Fordonstrafiken på väg 576 (Burserydsvägen) är cirka 3400 Ådt enligt Trafikverkets trafikflödeskarta 
med teoretiskt medeldygnsflöde. Av dessa 3400 fordon är ca 7 % tungtrafik. På en öppen väg krävs 
fordonstrafik på cirka 30 000 fordon för att det ska vara aktuellt att göra en närmare värdering av 
luftkvaliten.  

Vatten
Det finns inget ytvatten i området men grundvattennivån är relativt högt. Det är viktigt att inga föroreningar 
sprids till grundvattnet. Detaljplanen bedöms inte påverka vattenkvalitetsnormen. 

Buller
Burserydsvägen trafikeras i dagsläget av ca 3400 fordon per årsmedeldygn, varav 7 % är tung trafik, 
hastighetsbegränsningen är 40 km/h. Beräkningarna visar att utan åtgärd klaras 55 dBA (ekvivalent 
ljudnivå per dygn) vid fasad på cirka 37 meters avstånd från Burserydsvägens mitt. Ljudnivån överskrider 
riktvärdena på 55 dBA för utomhusnivåer vid den befintliga sporthallen som ligger på 30 meters avstånd 
från vägens mitt. Beräkningarna är översiktliga och gjorda med bullerberäkningsprogram Buller VÄG 
version 8.6, Trivector AB.

I framtiden kan bullernivåerna beräknas öka något i samband med att trafiken ökar. I framtidsscenariot 
beräknas Burserydsvägen trafikeras av ca 4080 fordon , varav 8% tung trafik. Beräkningarna visar att 
bullernivåerna förblir samma som idag: 55 dB(A) ekivalent bullernivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå 
på norra sidan närmast Burserydsvägen. Riktvärden för nybyggnation för t.ex. skoländamål är 55dBA 
ekivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Enligt översiktliga utredningar är området inte bullerutsatt 
och en fördjupad kartläggning behöver inte genomföras.

Riktvärdena för ekvivalenta ljudnivåer på 55 dB(A) samt maximala ljudnivåer på 70 dB(A) bedöms uppnå 
ca 41 meter från Burserydsvägens mitt. Detaljplanen utgör etapp 2 av Nordinområdets utbyggnad och är i 
första hand tänkt att användas för idrottsändamål med ny sporthall med tillhörande angöring och parkering. 
Större delen av skolgården i Nordinområdet ingår i etapp 1 som ligger längre ifrån Burserydsvägen och 
beräknas därmed klara riktvärdena för både ekvivalenta och maximala ljudnivåer, vilket bedöms som 
tillräckligt.

Området bedöms inte påverkas av verksamhetsbuller.

Med hänsyn till befintlig bebyggelses placering och planområdets läge i orten bedöms detaljplanen inte 
påverka miljökvalitetsnormen för buller.



22 (28)

Antagandehandlingar  - Nordinområdet etapp 2 i Smålandsstenar

Brand och explosionsrisk
Brandvattenförsörjningen ska beaktas i den framtida exploateringen. Brandposter och flöden ska uppfylla 
gällande VAV-bestämmelser. Enligt VAV P83 skall det maximala avståndet mellan brandposterna understiga 
150 m. Befintliga brandposter som riskerar blockeras av byggnad eller parkering flyttas i samråd med 
räddningstjänsten.

Översvämning 
Det finns inget ytvatten inom planområdet men grundvattennivån är hög. På grund av detta kan 
grundvattennivån behöva sänkas under byggnader och dagvatten tas omhand på lämpligt sätt.  Enligt 
avrinningskarteringen för Smålandsstenar finns det risk för översvämning i den nordöstra delen av 
planområdet. 

Ytor för fördröjning som kan ta hand om vattnet när det kommer större mängder behöver anläggas för att 
undvika översvämning, se avsnittet om dagvatten. Vid projektering av dessa ytor skall samråd ske med 
Räddningstjänsten för att undersöka möjligheterna att omhänderta släckvatten.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Tidsplan
Planen hanteras med Utökad planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av Kommun-

fullmäktige.

Preliminär tidsplan
Beslut om samråd, april 2017
Beslut om granskning, oktober 2017
Beslut om godkännande, januari 2017
Beslut om antagande, februari /mars 2018
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas av nämnden om den inte överklagas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är på fem år och räknas från den dagen planen vunnit laga kraft. Detta innebär att de-
taljplanen inte får ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande under denna 
tiden.

Huvudmannaskap
Gislaveds kommun är huvudman för allmän platsmark  och ansvarar för utbyggnad av gatan på allmän 
plats och kvartersmark samt underhåll av dessa.  Gislaveds kommun ansvarar för kvartersmark.
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EKONOMISKA FRÅGOR

Kostnader
Kostnader som detaljplanen genererar är framtagande av detaljplan, byggande av gata, G/C-vägar med 
belysning, ny parkering, entrétorg och en ny sporthall.

Uppskattade kostnader

                                    
Kostnad utan ny bebyggelse
•Rivningsarbeten                    460,000
 Rivning beläggning 30-100
 Rivning betongkantstöd
•Belysning                    600,000
 Gatlyktor

•Dagvatten                    170,000

 Dagvattenbrunn 400x110 mm av plast

 PP 110

 PP 160

•Markarbete                 3,370,000    

                   

Total kostnad               4,600,000
                       

Total kostnad med påslag (25%)               5,520,000   

KOSTNADSBERÄKNING
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TEKNISKA FRÅGOR

Vatten, avlopp och dagvatten

Dagvatten ska så långt som möjligt infiltreras inom fastigheten. Uppföljning bör ske vid bygglovsskedet 
med hjälp av huvudman för VA. När nya ledningar ska byggas ut kan dessa förläggas i gatumark.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Servitut och ledningsrätt
Servitut och andra särskilda rättigheter finns upptagna i fastighetsförteckningen.

Ansvaret för att trygga rättigheten för el- och teleledningar åvilar respektive ledningsinnehavare. Detta kan 
ske antingen genom ledningsrätt eller servitut. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ansvarig handläggare för detaljplanen är planarkitekt Andrea Barbuta. I arbetet har dessutom planarkitekt 
Claudia Bartelsson, stadsarkitekt Sven Hedlund, miljö-och hälsoskyddsinspektör Marina Thelin,  
utvecklingsledare Agneta Åhsberg, projektledare Knut Venholen, anläggningschef Aldijana Puskar Imsirovic,  
stadsträdgårdsmästare Ulrika Frimodig Lust deltagit.

Gislaveds kommun, januari 2018

Andrea Barbuta                    Sven Hedlund    
Planarkitekt        Stadsarkitekt
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Detaljplan för Nordinområdet,
fastigheten Åtterås 2:26 och del av Åtterås 19:42 i 
Smålandsstenar
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Behovsbedömning
Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap 34 § i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 
enligt 6 kap 11 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Behovsbedömningen görs för att utreda om genomförandet 
av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa utpekade ändamål.

Platsens förutsättningar

Området är beläget i centrala Smålandsstenar. Inom området finns idag skola och sporthall.
I norr avgränsas planområdet av Burserydsvägen och i söder med Linnégatan och Nordinskolan. I väst och 
öst gränsar området till befintlig villabebyggelse. Trafiken leds från Burserydsvägen till planområdet.

Planområdet sluttar uppåt från öster till väster med som högst 158,3. Lägst är det vid parkeringen öster 
om simhallen med en höjd på 147,7 och öster om parkeringen stiger markhöjden åter något.  

Baserat på historiken av verksamheten och platsen bedöms risken för markföroreningar vara liten och inga 
vidare utredningar har gjorts.
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Planens styrande egenskaper

Syftet med detaljplanen är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola och idrottsändamål samt att 
möjligöra byggnation av en ny sporthall, ändamålsenliga ytor för angöring, parkering och gc-stråk. Placering 
är strategisk, då platsen ligger nära skolområdena, Nordinskolan och Villstadskolan samt centrum. Den 
framtida sporthallen ska serva skolan och allmänheten. Entréer till skolområdet kommer att förtydligas och 
trafikfrågor lösas genom ny parkering och en förbättrad entré till skolan. Denna sporthallen kan skapa en ny 
huvudfasad vilken kan tydliggöra skolområdetoch dess entréer.

Detaljplanen föreslår verksamheter som ryms i ändamålen skola och idrottsändamål. Området närmast 
Burserydsvägen planläggs som park.
 

Planens tänkbara effekter
 
Detaljplanen medger en ny byggrätt för att möjliggöra ny bebyggelse i området. Detta kan resultera i större 
areal hårdgjorda ytor som t.ex. byggnader och parkering, vilket påverkar möjligheten till infiltration.

Inga miljömål, miljökvalitetsnormer eller riksintressen påverkas. Planen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan och därmed behövs ingen miljökonsekvensbeskrivning. 

Gislaveds kommun, januari 2018.

Andrea Barbuta

Bilaga
Checklista behovsbedömning

Flygfoto över planområdet

BURSERYDSVÄGEN

lINNÉGATAN
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BILAGA: CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för Nordinområdet
fastigheten Åtterås 2:26 i Smålandsstenar 
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 
påverkan

Berörs 
ej

Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

 
Miljökvalitetsnormer X Inga MKN bedöms 

överskridas.
Miljömål (regionala)

X
Detaljplanen bedöms inte 
inverka på kommunens-
arbete att nå miljömålen.

Befintlig 
infrastruktur X

Planområdets läge är positivt 
då det ligger i anslutning till 
befintlig infrastruktur och 
bebyggelse.

Mark 

X  

Hushållningen av mark 
anses vara god då området 
till största del redan är 
anspråkstagen mark.

Vatten 

X

Planområdet berör 
inget ytvatten, men 
grundvattennivån i området 
är hög och inga föroreningar 
ska spridas till grundvattnet.

Naturvård  X
Kulturmiljövård X
Infrastruktur X
Friluftsliv X
Jordbruk X

Stads- och 
landskapsbild X

Planområdet ligger centralt 
vid ett skolområde och 
gestaltningen av området är 
viktig.

Fornminne

X

Inom planområdet och i 
närheten av området finns 
inga kända fornminnen. 
Marken är till största del 
exploaterad.

Kulturhistorisk miljö X

Naturreservat X
Natura 2000 X
Växt- och djurliv X
Biotopskydd X
Områdes- och 
störningsskydd

X

Miljö

Energi och naturresurser

Riksintresse

Natur

Kulturmiljö och landskapsbild
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Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 
påverkan

Berörs 
ej

Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Påverkan på vatten
Strandskydd X
Dagvatten 

X

I och med att området 
exploateras och 
infiltrationsmöjligheterna  
minskar ökar dagvatten-
avrinningen. 

Grundvatten
X

Grundvattennivån i området är 
hög och inga föroreningar ska 
spridas till detta.

Föroreningar  
Förorenad mark

X

Baserat på historiken på 
platsen bedöms risken för 
markföroreningar vara liten och 
inga vidare utredningar har 
gjorts.

Avfallshantering
X

Avfallshanteringen ska lösas 
inom fastigheten.

Hälsa (planens påverkan på människor)
Buller, trafik

X
Planen bedöms inte medföra 
en stor ökning av trafik som kan 
leda till buller.

Buller, verksamheter X
Luftkvalitet X
Radon

X
Området befinner sig i 
normalriskområde, därför ska 
radonsäker byggnation göras.

Strålning, vibrationer 
och ljus

X

Säkerhet
 Trafik X GC-vägar förbättras.
Brand X
Explosion X
Översvämning X
Ras och skred X
Farligt gods

X
Transporter av farligt gods är 
relativt få och bedöms inte 
påverka planområdet.

Planer och program
Översiktsplaner X Planläggning går enligt den 

fördjupade översiktsplanen.
Gällande detaljplaner X
Pågående planläggning X
Mellankommunala 
intressen

X

Miljöbedömning behövs

Miljöbedömning behövs inte X
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan X
Genomförandet ger viss, men ej betydande 
miljöpåverkan
Genomförandet riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Kommunens bedömning

Handläggare:  Andrea Barbuta

Datum: januari 2018.
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Detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastigheten Åtterås 2:26 i Smålandsstenar

UTLÅTANDE

Inledning

Kommunstyrelsens ekonomi-och markutskott beslutade den 18 juni 2013 att ge bygg-och
miljönämnden uppdraget att upprätta en detaljplan för Nordinområdet.

Den 22 oktober 2013 beslutade bygg-och miljönämnden att ge uppdraget till bygg-och
miljöförvaltningen och att de skulle upprätta detaljplanen med utökad planförarande för
Nordinområdet i Smålandsstenar, fastigheten Åtterås 2:26 och del av fastigheten Åtterås 19:42.

Den del av planområdet som plockades ur granskningsskedet krävde en ny omarbetning,
kommer att bli föremål för en ny detaljplan som skall pröva lämpligheten för en lokalisering av
nya byggrätter för idrottsändamål.

Vid samtal med stadsarkitekt Sven Hedlund, ordförande i bygg-och miljönämnden Niclas
Palmgren, samt bygg-och miljöchef Susanne Norberg, har överenskommits att protokollet för
2013-10-22 och 2016-03-31 är de dokument som gäller som uppdrag detaljplan för
Nordinområdet Etapp 2, fastigheten 2:26 i Smålandsstenar.

Syftet med planen är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola och idrottsändamål
samt att möjligöra byggnation av en ny sporthall, ändamålsenliga ytor för angöring, parkering
och gång- och cykelstråk.

Den 10 april 2017 beslutade Bygg- och miljönämnden att låta sända ut förslag till detaljplan på
samråd. Samrådet varade mellan 2 maj – 17 juni 2017. Myndigheter, sakägare och berörda
informerades skriftligen och annonsering om samrådet med inbjudan till samrådsmöte gjordes i
ortstidningarna. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid upprättades en
samrådsredogörelse och planförslaget reviderads.
Sammanfattning av förändringar efter samrådstiden:
– Plankartan har kompletterats med lägsta golvhöjdsättning för den nya byggnaden, samt med
bestämmelse för den nya eventuella anslutningen ’’endast infart tillåts från Burserydsvägen’’
– Planbestämmelse n1 ”Trädet får inte fällas” har tagits bort från plankarta.
– Plankarta har reviderats planbestämmelser för ”u-området” för E.ON elledningar, E.ON
gasledningar.
– Planbeskrivningen har kompletterats med en uppdaterad bullerberäkning samt med
information om att fastigheten planeras för att anslutas till fjärrvärmenät.

Den 19 oktober 2017 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut förslag till detaljplan
för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering
om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till detaljplan har funnits utställt för
granskning under tiden 30 oktober till den 24 november 2017.
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Skriftliga yttranden inkomna under granskningstiden

Länsstyrelsen Jönköpings län 2017-11-09 ingen erinran
Jönköpings Länstrafik 2017-11-13 1.
Barn- och utbildnings förvaltningen 2017-11-16 2.
E.ON Energidistribution AB och E.ON Gas AB 2017-11-20 3.
Fastighets- och servicenämnden 2017-11-20 4.
Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-23 5.
Trafikverket 2017-11-24 6.

Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formuleringar hänvisas till
respektive skrivelse, som finns tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun.

1. Jönköpings Länstrafik
Jönköpings Länstrafik tackar för de översända handlingarna och har följande synpunkt:
Vi vill bli kontaktade i ett tidigt skede vad gäller hållplatsens slutgiltiga utformning och
anslutande vägar till/från hållplatsen.

Kommentar:
Detaljplanen har förutsetts en yta med användning ”allmän plats TORG” där bussangöringen samt
anslutande vägar till/ från hållplatsen ska finnas. Exakt hur hållplatsen ska utföras styr inte
detaljplanen. Framtida projektering av bussangöringen på Nordinskolan behandlas av Kommunens
Tekniska kontor som är ansvariga för gator och trafik i kommunen och ska bearbetas i bygglovskedet.
Planbeskrivningen har kompletterats med följande stycke” Vid eventuella ändringar av hållplatsens
slutgiltiga utformning ska i god tid före genomförandet kontakt tas med Jönköpings Länstrafik som ska
godkänna utformningen.”

2. Barn- och utbildning förvaltningen
Det vi måste tänka på när det gäller bussparkeringen är att vid vissa tillfällen under dagen skall 4
bussar samsas. D.v.s. 2 st. x 9m från Lundbergs Taxi och 2 st. x 14m från Länstrafiken = 46m.

Kommentar:
Detaljplanen har förutsetts en yta med användning ”allmän plats TORG” där bussangöringen ska
finnas. Exakt hur hållplatsen ska utföras styr inte detaljplanen. Framtida projektering av
bussangöringen på Nordinskolan behandlas av Kommunens Tekniska kontor som är ansvarig för gator
och trafik i kommunen och ska bearbetas i bygglov skedet.
I granskningshandlingens illustrationskiss har vi redovisat att bussangöringen ska kunna tillåta att 4
bussar samlas samtidigt vid vissa tillfällen och bussangöringen ska vara ca 50 meter lång.
Illustrationsskissen kommer dock att omarbetas något till antagandet för att tillmötesgå Trafikverkets
krav.

3. E.ON Energidistribution AB och E.ON Gas AB
E.ON Energidistribution AB (E.ON) och E.ON Gas Sverige AB (E.ON Gas) har tagit del av
inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och noterar att tidigare anförda synpunkter har
blivit tillgodosedda i samrådsredogörelsen.
För information kan vi nämna att sedan den 9 oktober 2017 har E.ON Elnät Sverige AB bytt
namn till E.ON Energidistribution AB.
Vi noterar att det i planbeskrivningen under stycket ”Ledningar” står det bland annat att: ”Här
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finns även Gislaveds Energis ledningar, E.ON Elnäts distributionsledningar”. E.ON har
områdeskoncession och enligt ellagen är vi skyldiga att ansluta nya elanläggningar. Vilket innebär
att det är E.ON som levererar el till området. Distributionsledningarna för gas tillhör E.ON
Gas. Varav texten bör ändras.
Förutsatt att ovan ändras samt att exploatören följer det tidigare yttrandet så har vi inget
ytterligare att erinra över planförslaget.

Kommentar:
Noterat och redovisat i planbeskrivningen.

4. Fastighet- och servicenämnden
Förslaget är anpassat efter den förstudie som fastighet- och serviceförvaltningen genomfört av
tillbyggnad av Smålandsstenar sporthall. Men gränsen för kvartersmark sammanfaller i öster och
söder med den tänkta byggnaden. Därför är det lämpligt att utöka kvartersmarken med några
meter åt vardera hållet för att inte tillbyggnaden ska hamna i konflikt med detaljplanen vid
projekteringen.
För övrigt har förvaltningen inget att erinra mot förslaget.

Kommentar:
Yttrandet har diskuterats med Fastighetskontoret och slutsatsen blev att tillbyggnaden kan uppföras
inom planlagd kvartersmark och således finns det inte behov att utöka den.

5. Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-11-07, § 80, föreslå

 att påtala att uppgifterna gällande fordonstrafik och andel tung trafik på väg 576
(Burserydsvägen) är motstridiga under rubrikerna "Luft" och "Buller" (sidan 21)

 att påtala att uppgiften gällande hastigheten på väg 576 (Burserydsvägen) är felaktig under
rubriken "Buller" (sidan 21). Aktuell hastighet är 40 km/h

 att i övrigt bifalla förslag till detaljplan för Nordinområdet etapp 2, Åtterås 2:26 i
Smålandsstenar.

Kommentar:
Noterat och redovisat i planbeskrivningen.

5. Trafikverket (yttrande redovisat i sin helhet)
Granskning detaljplan för Nordinområdet Etapp 2. Gislaveds kommun
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Vi har tidigare yttrat
oss i samrådsskedet, TRV 2017/41832. Syftet med detaljplanen är att ändra det tidigare
allmänna ändamålet till skola och idrottsändamål samt att möjliggöra byggnation av en ny
sporthall med angöring och parkering.
Vägar och trafik
Planområdet ansluter till statlig väg 576, Burserydsvägen som är 7 m bred på aktuell sträcka och
2016 hade ca 3400 fordon/dygn varav ca 250 är tung trafik, skyltad hastighet är 40 km/h.
Buller
En bullerberäkning är nu framtagen. Kommunen bedömer att större delen av skolgården kan
uppfylla riktvärdena. Trafikverket förutsätter att planen i sin helhet utformas så att riksdagens
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs.
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Anslutning
Detaljplaneförslaget innehåller anslutningar till statlig allmän väg. I detaljplaneprocessen tar
Trafikverket ställning till anslutningens placering samt val av korsningstyp.
Trafikverket ansåg i samrådet att detaljplanens plankarta ska förses med utfartsförbud utmed
väg 576, med undantag för befintlig anslutning. I granskningshandlingen har en planbestämmelse
införts om enbart infart för ny anslutning i väster. Trafikverket vill fortfarande att detaljplanens
plankarta förses med utfartsförbud utmed väg 576, med undantag för befintlig anslutning. Vår
trafikmiljöenhet anser att befintlig anslutning bör utnyttjas för ett internt vägsystem.
Eventuella åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen ska
bekostas av kommunen/exploatören.

Kommentar:
Plankartan förses med utfartsförbud utmed väg 576 med undantag för den befintliga anslutningen. I
samband med detta har ytan med användning TORG/parkering utökats för att underlätta
trafiklösningar inom området. Befintlig infart har också ökats något från 20m till 25meter.
Illustrationsskissen omarbetas till antagandet och redovisar en möjlig lösning av bussangöring,
parkering, GC-vägar och säkra rörelsestråk inom området som tar hänsyn till Trafikverkets yttrande.

Sammanfattning av förändringar efter granskningstiden:

– Planbeskrivningen har ändrats/ kompletterats med paragrafen: ” Vid eventuella ändringar av
hållplatsens slutgiltiga utformning ska i god tid före genomförandet en kontakt tas med
Jönköpings Länstrafik som ska godkänna utformningen.”

– Planbeskrivningen har ändrats/ kompletterats med paragrafen: ” E.ON Energidistribution har
elnätledningar och E.ON Gas har gasledningar inom området. Här finns även Gislaveds Energis
gatljusledningar samt Skanovas teleledningar”

– Planbeskrivningen har ändrats/ kompletterats med uppgifterna gällande fordonstrafiken samt
hastigheten på väg 576.

– Plankartan har ändrats med utfartsförbud utmed väg 576 med undantag för den befintliga
anslutningen. I samband med detta har ytan med användning TORG/parkering utökats för att
underlätta trafiklösningar inom området. Befintliga infarten har också ökats från 20m till
25meter brett.

– Illustrationsskissen har omarbetats och redovisar en möjlig lösning av bussangöring,
parkering, GC-vägar och säkra rörelsestråk inom området som tar hänsyn till Trafikverkets
yttrande.

Gislaved 2018-01-18

Andrea Veres Barbuta Sven Hedlund
Planarkitekt Stadsarkitekt



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-01-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bm §1 Dnr: PLAN.2016.6 214

Detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastigheten Åtterås 2:26 i
Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola och
idrottsändamål samt att möjliggöra byggnation av en ny sporthall,
ändamålsenliga ytor för angöring, parkering samt gång- och cykel stråk.

Bygg- och miljönämnden beslutade den 10 april 2017 att förslag till detaljplan
för Nordinområdet etapp 2, fastigheten Åtterås 2:26 i Smålandsstenar skulle
skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 2 maj - 17 juni har detaljplanen varit
utställd i Torghuset i Smålandsstenar och på bygg- och miljönämndens
expedition samt varit publicerad på kommunens webbplats. Myndigheter,
sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om samrådet
med inbjudan till samrådsmöte gjordes i ortstidningarna. Utifrån yttranden som
inkommit under denna tid upprättades en samrådsredogörelse och
planförslaget har reviderats.

Den 19 oktober 2017 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut
förslag till detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda
informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i
ortstidningarna. Förslaget till detaljplan har funnits utställt för granskning under
tiden 30 oktober - 24 november 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Utlåtande
Planbeskrivning - Antagandehandling
Plankarta - Antagandehandling

Bygg- och miljönämnden beslutar

att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget

att godkänna detaljplaneförslaget

att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för Nordinområdet
etapp 2, fastigheten Åtterås 2:26 i Smålandsstenar

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Renhållningsordning GGVV 2018-2022

Förslaget har varit utställt för samråd 11 november-15 december

Följande samrådsredogörelse redovisar synpunkter på planens innehåll, i vissa fall har synpunkterna sammanfattats.

I kommentarskolumn framgår kommentarer som avser alla kommuner i GGVV.

Ändringar i avfallsplanen med anledning inkomna synpunkter har gjorts i följande mål/åtgärder:

 Åtgärd 2017:18

 Mål 3.9.2

 Åtgärd 2017:19

 Åtgärd 2017:15 har tillkommit

 Åtgärd 2017:27 har tillkommit

 Förtydligande i avsnitt 3.7 Nedlagda deponier

Synpunkt Avsändare Kommentar
Inget att erinra/tillstyrker förslaget Falkenberg

kommun

Växjö kommun

Fritidsnämnden
Gislaveds kommun

Barn- och
utbildningsnämnden
Gislaveds kommun

Barn- och
utbildningsnämnden
Vaggeryds kommun

Kulturnämnden
Gislaveds kommun

Gisletorp Lokaler AB



Strukturen i dokumenten är inte
användarvänlig för målgruppen
(kommuninvånarna). Språket, i framför allt
föreskrifterna för avfallshantering, är
svårbegripligt.

Dokumenten behöver även omarbetas när det
gäller typsnitt och sidnumrering och därefter åter
igen lämnas på remiss.

Bygg- och
miljönämnden
Gislaveds kommun

Dokumenten sidnumreras. Renhållningsordningen kommer att inte att skickas ut på
ytterligare remiss . Renhållningsordningen tas upp för beslut i respektive kommuns
fullmäktige.

Mer fokus bör ligga på cirkulär ekonomi som ett
sätt att förebygga avfall, uppnå resurseffektiva
och giftfria kretslopp samt stimulera
affärsmöjligheter baserat på nya lösningar och
idéer vilket bidrar till lönsamhet och hållbar
konsumtion. Nudging bör också tas med som
metod för hur man får individer att göra
hållbara val.

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Avfallsplanen lägger inga begränsningar i kommunernas möjlighet att arbeta med såväl
cirkulär ekonomi som nudging, exempelvis inom arbete enligt kapitel 3.1.

Hur stort arbete som förväntas utföras av
avfallsplanegruppen och av SÅM:s representant
respektive kommunernas representanter i den
grupperingen är oklar i nuvarande formulering.
Detta måste förtydligas för att kommunerna
ska kunna budgetera för det arbetet.
Avfallsplanegruppens syfte och roll,
ansvarsfördelningen inom gruppen samt vilken
del i uppföljning och utvärdering denna grupp
ska ha behöver preciseras i avfallsplanen.

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Kommunstyrelsen föreslås få uppdraget att utse representanter och där tillhörande
resurser inom respektive kommun till avfallsplanegruppen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
samordnings- och det kommunala
uppföljningsansvaret i Gislaveds kommun ska
finnas på tekniska förvaltningen. Det är viktigt
att gränsdragningarna tydliggörs mellan
kommunen och SÅM för att tydliggöra vem som
ansvarar för olika delar av uppföljning och
genomförande av avfallsplanen.

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Kommunstyrelsen står som ansvarig och får sedan delegera ansvaret till lämplig nämnd
inom organisationen



Kommunstyrelseförvaltningen anser att
ansvaret för att avfallshierarkin beaktas i
strategiska dokument i första hand ska ligga på
den nämnd vars förvaltning också har
samordnings- och uppföljningsansvaret för
avfallsfrågorna. Avfallshierarkin bör finnas med
som en naturlig del i de styrdokument och
planer som anses lämpliga som tas fram
framöver.

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Kommunstyrelsen har beredningsansvar för kommunens strategiska dokument som ska
beslutas av fullmäktige.

Undersöka deponier enligt MIFO-metodik ska
inte ligga hos kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Kommunstyrelsen står som ansvarig och får sedan delegera ansvaret till lämplig nämnd
inom organisationen

I mål 2017:17 bör läggas till att utreda

möjligheten att anlägga biokolsanläggning i

anslutning till någon/några av de

omhändertagande av trädgårdsavfall kommer

att ske.

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Ändras enligt förslag

Kommunstyrelsen föreslår ny formulering på

mål 3.9.2 ”Verksamheter ska, genom att

arbeta mot en mer cirkulär ekonomi”.

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Ändras enligt förslag

Ändra tid på åtgärd 2017:19 (tidigare 2017:18)
till att genomföras 2018-2022

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Ändras enligt förslag

Avsnitt 3.4 Farligt avfall och el och
elektronikavfall
I avfallsplanen anges att impregnerat virke
utgör 80% av allt farligt avfall som tas om
hand. En åtgärd som syftar till att minska
användningen av impregnerat virke till förmån
för material som inte sorteras som farligt avfall
bör tas fram. Exempelvis kan
informationsinsatser till byggvaruhandel med
flera kring användningen av andra trädslag som
ersättning för impregnerat virke övervägas.

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Åtgärd läggs till (2017:15): Utred åtgärder för att minska mängden impregnerat virke till
förmån till miljövänligare produkter. Ex information på ÅVC.



Avsnitt 3.9 Verksamhetsavfall
Här anser kommunstyrelseförvaltningen att en
åtgärd kring att arbeta aktivt med att få våra
företagare att arbeta med cirkulär ekonomi bör
läggas till. Näringslivsbolagen eller
motsvarande bör driva arbetet för en cirkulär
ekonomi så att vi uppnår resurseffektiva och
giftfria kretslopp samtidigt som
affärsmöjligheter baserat på nya lösningar och
idéer stimuleras.

Ansvar: Näringslivsfunktionen i respektive
kommun Tid: 2018-2022

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun

Ändras enligt förslag.

Hantering av verksamheter som vill lämna avfall på
kommunala ÅVC behandlas inte i förslaget till avfallsplan.
Tekniska förvaltningen anser att frågan bör tas upp i
avfallsplanen.

Tekniska nämnden
Gislaveds kommun

Frågan är ständigt aktuell och kommer att aktualiseras i SÅMs verksamhetsarbete
underkommande år.

En mer lättläst sammanfattning av avfallsplanen bör tas fram Tekniska nämnden
Gislaveds kommun

En så kallad populärversion av avfallsplanen kommer. I denna kommer det att ingå en
lättläst sammanfattning.

Det övergripande målet kring deponier bör omformuleras
för att tydliggöra vilka deponier målet gäller och vad
målsättningen är.

Tekniska nämnden
Gislaveds kommun

Målet omformuleras.

Bildandet av avfallsplanegrupp läggs som en
åtgärd i planen. Som ansvarig för denna åtgärd
föreslås KS. Då blir det tydligare att
avfallsplanegruppen inte finns utan måste
bildas genom ett aktivt beslut.

I kapitlet om uppföljning anges inte bara sammansättningen
av avfallsplanegrupp utan även två punkter som tekniska
förvaltningen tolkar som uppdrag till avfallsplanegruppen;
Målen och indikatorerna ska dokumenteras och
kommuniceras årligen

Tekniska nämnden
Gislaveds kommun

Beslut om avfallsplanegrupp tas upp i tjänsteskrivelse inför beslut om
renhållningsordning. Sammankallande till avfallsplanergruppen föreslås bli SÅM.



Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras årligen

Utifrån detta anser tekniska förvaltningen att det är av
största vikt att de ansvarsområden som pekas ut för
avfallsplanegruppen får en plats i den lokala
kommunorganisationen i Gislaved. Dessa
uppdrag/ansvarsområden kan översättas till det som kallas
verksamhetsområde i Gislaveds kommuns styrmodell och
då bör ansvaret för detta verksamhetsområde tas om hand
i organisationen och följas upp på samma sätt som övriga
delar av den kommunala verksamheten.

Förslaget till avfallsplan anger att det mest
prioriterade under planperioden är att klättra
uppåt i den så kallade avfallstrappan (EUs
avfallshierarki). Bland avfallsplanens
övergripande mål har tre mål valts ut och
markerats i fet stil för att prioriteras särskilt.
Att dessa övergripande mål prioriteras märks
både i antal åtgärder kopplade till målen och på
tidplanen för åtgärderna. Tekniska
förvaltningen anser att det är bra att
prioritering görs eftersom avfallsplanen genom
detta blir mer tydligt styrande.

Tekniska nämnden
Gislaveds kommun

Tack

En stor del av planens mål och åtgärder
samstämmer med Svenljunga kommuns
avfallsplan och Boråsregionens regionala
avfallsplan varför det finns goda möjligheter att
utveckla samverkan mellan kommunerna i de
olika regionerna framöver. Det kan gälla
samverkan om till exempel kommunikation,
upphandling, utveckling av återbruk och
avfallsförebyggande åtgärder eller
kompetensutbyte om nedlagda deponier

Svenljunga
kommun

Regionalt samarbete är positivt.

Ställer sig bakom förslag till kommunal plan för
avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering 2018-2019.

Gislavedshus AB



Önskar delta i den lokala avfallsplanegruppen

Skräpplockningsaktiviteten Vi Håller Rent är
alla kommunerna med i varje vår, och den är
bra att ha med både som en åtgärd och att
sätta mål efter.

Åtgärd: Delta i kampanjen Vi Håller Rent och
uppmuntra förskolor, skolor och övriga
verksamheter inom kommunerna att göra
detsamma. Gärna även bjuda in övriga
anställda från kommunerna till gemensam
aktivitet. (det behöver bara ta en timme och
ökar medvetenheten i organisationen)
Mål: Öka antalet deltagande i kommunerna
under planperioden. – t.ex. att alla
skolor/förskolor ska delta. Eller en viss %
ökning, t.ex. 10 %.

Håll Sverige Rent Mål och åtgärd skrivs inte in i planen. Varje kommun inom GGVV får ta ställning hur de
vill genomföra skräpplockningsaktiviteten Vi håller rent. Alla kommuner inom GGVV är
nu medlemmar i Håll Sverige Rent

För att få en uppfattning om nuläget gällande
nedskräpning och för att se resultatet av de
åtgärder och aktiviteter man vidtar behöver
nedskräpningen mätas.
Åtgärd under övergripande mål 8: Mäta skräp
på utvalda ställen i de fyra kommunerna åren
2018, 2020 och 2022 för att få en nollmätning
och sedan följa upp utvecklingen över tid och
de åtgärder som vidtas.
Mål: Att nedskräpningen i gatu- och parkmiljö
enligt skräpmätningar ska minska med 10 %
från 2018 till 2022.
Synpunkter på indikatorer 8.1 – 8.3 (sida 31).
Siffrorna som anges i tabellen på sidan 31
stämmer inte med tabell 31 i faktaunderlaget.
T.ex. är siffrorna där för Vaggeryd 36, 38 och
27 medan de i planen är förskjutna. Och
Gnosjö som saknar uppgifter i underlaget har
fått siffror.

Håll Sverige Rent Mål och åtgärd skrivs inte in i planen. Varje kommun inom GGVV får ta ställning om de
vill genomföra skräpmätning



Siffrorna omvända i planen – dvs om det i
underlaget är 30 % som ”Inte alls eller till
liten del instämmer i att nedskräpning är ett
problem i kommunen” – så måste det i planen
vara 70 % som idag svarar ”att nedskräpning
är ett problem i viss eller hög grad”. Det är
alltså från nivåer kring 65-75 % som
kommunerna vill minska under planperioden.
Detta stämmer även med våra nationella
undersökningar – att det är cirka två
tredjedelar av befolkningen som ser
nedskräpning som ett problem i viss eller hög
grad.

Håll Sverige Rent Siffrorna har korrigerats i Avfallsplanen.

Vi (FTI AB) skulle dock vilja ändra på en
textrad i 3.2.1 Nulägesanalysen 3:dje stycket.
”kommunerna har möjlighet att sköta
insamlingen och avsätta materialet till
återvinningsindustrin”

Istället tycker vi det bör stå:
”kommunerna har möjlighet att sköta
insamlingen av producentansvarsmaterial och
överlämna materialet till producenterna”

FTI, förpacknings-
och
tidningsinsamlingen

Vi behåller vår skrivning

Kommunen i samverkan med FTI informerar
kommuninvånarna om hur kommunen fungerar
och hur deras verksamhet fullt ut finansieras.

Arne Sjöqvist
(Värnamo kommun)

Kommunerna har informationsansvar om producentansvaret för tidningar och
förpackningar.

Kommunen inte, utan full kostnadstäckning tar
på sig uppgifter som ankommer på
producenterna

Arne Sjöqvist
(Värnamo kommun)

Insamling genom kommunens försorg kan hämta stöd utifrån dom i mål nr 80-17
förvaltningsrätten i Linköping

Behålla nuvarande system för matavfall
(förbränning)

Arne Sjöqvist
(Värnamo kommun)

De nationella målen som finns för matavfall anger att matavfall ska sorteras ut och
nyttiggöras i energi och näring

Stimulera och belöna eget ansvar för
kompostering av matavfall, justera ”bonusen” i
takt med ordinarie höjning av ”soptaxan”
oavsett val av hämtningsintervall

Arne Sjöqvist
(Värnamo kommun)

Ligger inom ramen för kommunfullmäktiges miljöstyrningsmöjligheter av avfallstaxan



Utnyttja befintlig digital ID-teknik och inför
viktbaserad avfallshämtning på abonnentnivå

Arne Sjöqvist
(Värnamo kommun)

Vi avser att använda rfid för att säkerställa en rationell hämtning.

Bilda nätverk med regionens Second Hand-
butiker och fortsätt att utveckla en liberal
avgiftspolicy för att allt ”avfall” eller snarare
den resurs som återlämnas till ÅVC:er

Arne Sjöqvist
(Värnamo kommun)

Vi kommer att arbeta med förebyggande av avfall under planperioden, se kapitel 3.1 och
3.5

Stöd Naturvårdsverkets förslag om
producentansvar för textilier

Arne Sjöqvist
(Värnamo kommun)

Åtgärd angående textilier finns med i avfallsplanen 2017:16 ”Utveckla regional insamling
och omhändertagande av textilier och liknande för återanvändning och återvinning”.

För vissa deponier i avfallsplanen saknas en
redovisning med bedömning av risken för
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det
behöver förtydligas i tabellerna vilka deponier
som kommunen varit verksamhetsutövare för.

Länsstyrelsen i
Jönköpings län

Alla deponier inom GGVV är inte klassade enligt MIFO fas 1 och saknar därför en
bedömning av risken för människors hälsa och miljön. Endast de deponier som
kommunen har varit verksamhetsutövare för redovisas. Detta förtydligas i tabellerna.

I bilaga 1 till avfallsplanen anges indikatorer.
Det behöver klargöras hur bilaga 1 förhåller sig
till kapitel 3.1

Länsstyrelsen i
Jönköpings län

I kapitel 3 framgår att indikatorerna är till för att följa utvecklingen för de områden som
vi inte har specifika mål. Under rubriken bakgrund i avfallsplan kommer det skrivas in
vad indikatorerna har för syfte. Indikatorer används för att följa utvecklingen av
övergripande mål som alla anger en färdriktning samt mätbara mål i ett bredare
perspektiv.
Utvecklingen kan föranleda omprövning eller nya åtgärder under planperioden.

Hur är det tänkt att det ska fungera för de som
är rullstolsburna/funktionshinder. Hur ska en
person i rullstol nå upp till tunnan och se att
soporna läggs i rätt kärl.

Pia
Gnosjö

Tekniska lösningar får anpassas utifrån individuella förutsättningar.

Inte utarbetad utifrån Gnosjö kommuns
invånares perspektiv. För teoretisk och
byråkratisk

Transportsektorn är det mest miljöskadliga
området i samhället. Med planens förslag blir
det en ökad skadlig påverkan genom längre

Lennart Lidqvist,
Gnosjö

Planens övergripande mål är att i enlighet med EUs övergripande miljömål minska
miljöpåverkan av avfallshanteringen.



och utökade transporter. Samtidigt verkar det
oklart var och hur omhändertagandet av
avfallet kommer att ske. Blir det miljö- och
energieffektivt.

I Gnosjö kommun finns många 1-2 personers
hushåll. De har idag inte mer än något eller
några kilo i sina avfallskärl vid tömning. Enligt
förslaget ska de utrustas med ytterligare ett
kärl och deras kostnader för avfallshämtningen
fördubblas. Det är inte rimligt och skäligt

Lennart Lidqvist,
Gnosjö

Föreskrifter och avfallstaxan medger olika möjligheter för den enskilde.

Varför tar kommunen över ansvar för insamling
från FTI. Konsumenten har redan betalt för
insamling och återvinning. Enligt förslaget ska
kommunen nu ta över och konsumenterna
betala en gång till för samma tjänst. I stället
borde kommunen ställa krav på FTI att ordna
tillräckligt antal återvinningsplatser och en
effektiv hämtning från dessa.

Lennart Lidqvist,
Gnosjö

Statistik visar tydligt att utsortering av förpackningar och tidningar i dagens system inte
fungerar i den utsträckning som ger minsta miljöpåverkan, med föreslaget system
förväntas materialåtervinning öka avsevärt.

Angående förhindrande av avfallets uppkomst.
En betydande pedagogisk och fostrande
uppgift. Det borde framhållas och ansvar
särskilt läggas på kommunen och
förskolor/skolor
Kraftiga pedagogiska insatser för att minska
matavfall. Redan hos barnen ska inpräntas att
man måste hushålla med maten så att
matavfall undvikes. I vår kommun tror jag att
medvetenheten om att hushålla så att blir så
litet som möjligt är relativt god, men kan bli
bättre. Många har varmkompost, många har
sällskapsdjur för omhändertagande av avfallet.
Detta beaktas inte i planen.

Lennart Lidqvist,
Gnosjö

Planens övergripande mål är att förebygga avfall och kommunerna har ett stort ansvar
för att genomföra planens mål

Inför mindre kärl samt vägning av kärl för att
på så vis tvinga fram en effektiv källsortering.
Flera återvinningsstationer. Slopa insamling av

Gerth Carlsson
Gnosjö

Det valda systemet möjliggör en effektiv källsortering av hushållens avfall och därmed
ett bättre omhändertagande av de olika material det består av.



matavfall, det kostar mer än det smakar.

Att inte alla fastigheter erbjuds samtliga avfallstjänster
strider mot kommunallagens likställighetsprincip

Att inte erbjuda samma avfallstjänster i samtliga områden,
medför en rumslig segregation av samhället. Enklare system
i vissa bostadsområden medför att integration av
kommuninvånare motverkas.

Christer Larsson,
Gnosjö

På sikt är intentionen att alla fastighetsägare inom GGVV ska erbjudas FNI. För att detta ska var praktiskt
möjligt så kommer det att ske i etapper.

Planen ska omarbetas så att alla avsnitt om nedlagda
deponier utgår. Kostnaderna för nedlagda deponier ska
bekostas av skattekollektivet.

Christer Larsson,
Gnosjö

Det fortsatta arbetet med nedlagda deponier är inte taxefinansierat utan bekostas av skattekollektivet.
Avfallsplanen är ett dokument som tas av respektive kommun i GGVV. Den innehåller därför inte enbart
åtgärder som ska taxefinansieras. Ingen ändring i planen.

Ett av fyra inriktningsmål är att våra gemensamma resurser
ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Att sortera ut
matavfall, där slutprodukten kan bli biogas som facklas av,
kan inte anses följa ovannämnda inriktningsmål. Riksdagens
miljömål om utsortering av matavfall är heller inget lagkrav.
Planen omarbetas och kravet på utsortering slopas.

Christer Larsson,
Gnosjö

Planen anger att avsikten under 2017-2021 är att källsortering av matavfall för vidare transport till
rötningsanläggning med gasproduktion för bästa möjliga ändamål samt återföring av växtnäring avses, ska
införas. Detta bidrar till att det nationella miljömål som anger att uppkommet matavfall ska omhändertas så att
50 % av växtnäringen tillvaratas och minst 40 % går till energiutvinning kan uppfyllas.

Kommunen har monopol på insamling av avfall. Utsorterat
papper, plast, glas och tidningar kan inte betraktas som
avfall utan som en vara för tillverkning av nya produkter.
Den enskilde kommuninvånaren har ingen skyldighet att
lämna varor till kommunen och har rätt att anlita vilken
transportör som helst för transport. Hämtning av
utsorterade varor bör därför inte omfattas av
renhållningsordningen. Insamling av FTI måste ske på frivillig
väg.

Christer Larsson,
Gnosjö

Insamling genom kommunens försorg kan hämta stöd utifrån dom i mål nr 80-17
förvaltningsrätten i Linköping. Kommuninvånare kommer även fortsättningsvis att kunna
lämna sina förpackningar på FTI:s återvinningsstationer.

Miljöbalkens hänsynsregler innebär att hänsyn ska tas till
människors hälsa och miljö. FNI medför ökade tunga
transporter i bostadsområden. Buller kommer att öka-inte
bara genom ökade transporter-utan även genom tömning
av behållare av glas och metallbehållare. Det saknas regler
om vid vilken tidpunkter på dygnet som tömning får ske.

Christer Larsson,
Gnosjö

Regler kring vilka tidpunkter på dygnet som tömning får ske finns i avtal med aktuell entreprenör. En
miljönytta med flerfackssystem är att varje hushåll inte behöver köra sitt avfall till återvinningsstationer.



Planen måste förtydligas så att det klart framgår vad som är
mål och vad som är skyldighet enligt lagstiftningen.

Christer Larsson,
Gnosjö

Vad som är skyldighet och mål framgår i följande skrivning i avfallsplanen..
”Förpackningar och returpapper ska återvinnas och i dagsläget läggas på en
återvinningsstation. Ansvaret för insamling och omhändertagande av förpackningar och
returpapper har normalt förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB (bildat av
producenterna för förpackningar och returpapper). Kommunerna har möjlighet att
sköta insamlingen och avsätta materialet till återvinningsindustrin”..
”Mål 3.3.2 Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås ”.

Ska inte den nya renhållningsordningen tas innan taxan? Christer Larsson
Gnosjö

Avfallstaxan är uppdelad i de som erbjudits FNI och de som inte erbjudits. Innan renhållningsordningen med
föreskrifter är antagen kommer ingen att erbjudas FNI varför taxan kunde antas först.

Vårt lilla system är sällan 1/3 fullt. Skulle klara oss med
mindre storlek. Tvingas vi till större kärl är det bara
negativt för oss. Bra tider som det är.

Fam. Sturmans
Gnosjö

Systemet är tänkt att underlätta och skapa bättre förutsättningar för källsortering och omhändertagande av
avfall för hushållen inom hela kommunen.

För att gravt synskadade och handikappade med som är
behov av piktogram Så är det viktigt att det finns märkning
liknande de skyltar som finns för hiss toalett med mera.
Skyltar som har piktogrambilder och förses med både
punkt och relieftext.
Skyltarna kan antingen sättas på kärlen eller att man kan få
skylt att sätta upp vid varje kärl där det finns behov.

Dennis Ernst
Gislaved

Tekniska lösningar får anpassas utifrån individuella förutsättningar, det finns piktogram och särskilt framtagna
dekaler för individer med nedsatt synförmåga.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §109 Dnr: KS.2017.211

Renhållningsordning för Gislaveds kommun 2018-2022

Ärendebeskrivning
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.
Beslut har tagits att bilda ett kommunalförbund inom den lagstadgade
kommunala avfallshanteringen.

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering perioden
2018 – 2022 har tagits fram i samarbete inom GGVV.

Under arbetet har tre större seminarier hållits med såväl politiker som
tjänstepersoner. Under perioden november – december har samtliga
kommuner genomfört utställning och remiss av planen till allmänhet och parter
som kan ha ett intresse för avfallshantering.

Inkomna synpunkter har bearbetats och förslag till ändring/komplettering
framgår av bifogad samrådsredogörelse.

Under kommande planperiod föreslås det mest prioriterade för
avfallshanteringen vara att förbättra positionen i avfallstrappan. Totalt nio
övergripande mål har tagits fram varav tre prioriteras särskilt under
planperioden.

1. Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för
hållbar konsumtion och ökad återanvändning.

2. Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera
och materialåtervinning ska öka.

3. Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås.

Avfallsplanen ska vara utformad på samma sätt i samtliga kommuner. För att
ett sådant dokument ska kunna användas av samtliga kommuner på lämpligt
sätt behöver skrivningar gällande ansvar för åtgärd i åtgärdsplanen vara
utformade på annat sätt. Skrivningen gällande ansvar för åtgärd 2017:4 samt
2017:23 från ”KS” till ”lämplig nämnd inom respektive kommun”,

Beslutsunderlag
Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering
Gemensamt faktaunderlag Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
kommuner
Föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds kommun inklusive bilagor
Samrådsredogörelse
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2018
Kommunstyrelsen den 21 mars 2018, § 84



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-04-11 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 109 (forts.)

Yrkande
Marie Johansson (S): Att renhållningsordningen ska följas upp under 2019.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Peter Bruhn
(MP), Lennart Kastberg (KD), Carina Johansson (C) och Leif Andersson (-):
Bifall till liggande förslag och till Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering,
med följande förändringar som kommunstyrelseförvaltningen föreslår:
"Avfallsplanen ska vara utformad på samma sätt i samtliga kommuner.
För att ett sådant dokument ska kunna användas av samtliga kommuner
på lämpligt sätt behöver skrivningar gällande ansvar för åtgärd i
åtgärdsplanen vara utformade på annat sätt. Skrivningen gällande ansvar
för åtgärd 2017:4 samt 2017:23 från ”KS” till ”lämplig nämnd inom
respektive kommun”,

att anta förslag till föreskrifter för avfallshantering för Gislaveds kommun,

att under planperioden 2018-2022 i samband med entreprenadskifte införa
flerfackssystem med flerfackskärl vid fastighet för matavfall, restavfall,
förpackningar och tidningsmaterial samt småbatterier, ljuskällor och
småelektronik,

att uppdra åt tekniska nämnden i Gislaveds kommun att bilda
avfallsplanegruppen samt vara sammankallande, samt

att renhållningsordningen ska följas upp under 2019.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Bilaga 2 till föreskrifter för avfallshantering

Hämtningsintervall för hushållsavfall för Gislaveds kommun

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och
säckavfall normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller
även hämtning en gång varannan vecka.

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av
kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka (vid FNI två
veckor/fyra veckor). Renhållaren tillhandahåller även hämtning en
gång var fjärde vecka.

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av
hushållsavfall normalt en gång varannan vecka under perioden maj
– september. Utöver detta sker hämtning för fritidshus vid
ytterligare fyra tillfällen under perioden oktober-april. Renhållaren
tillhandahåller även hämtning en gång var fjärde vecka.

4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl
en gång varannan vecka under perioden april – november

5. Hämtning av latrin sker i anslutning till ordinarie intervall för
sophämtning för respektive abonnemang.

6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt
tillsynsansvariga nämndens beslut eller i annat fall minst en gång
vart fjärde år.

7. Fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av
tillsynsansvarig nämnd för enskilda avloppsanläggningar och ska
följa leverantörens anvisningar

8. Tömning av minireningsverk och andra små avloppsanläggningar
sker minst en gång per år.

9. Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år eller efter vad
som krävs för att säkerställa anläggningens funktion.



Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering

Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.

Matavfall, restavfall och osorterat hushållsavfall som läggs i behållare ska

läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade

avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl

emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte

uppkommer.



Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering

Typ av avfall som ska

sorteras ut och hållas skiljt

från annat avfall

Krav på

utsortering

Krav på emballering m.m. Instruktion för hämtning/ lämning

Avfall som inte är

hushållsavfall (till exempel

bygg- och rivningsavfall från

omfattande byggverksamhet på

fastigheten).

Detta avfall ska

hanteras separat från

hushållsavfall.

Enligt renhållarens anvisningar Enligt renhållarens anvisningar

Farligt avfall
Farligt avfall är ett

samlingsnamn för avfall som

innehåller eller består av

ämnen med farliga egenskaper.

Det kan till exempel röra sig

om ämnen som är giftiga,

brandfarliga, frätande,

cancerframkallande eller på

annat sätt skadliga för

människors hälsa eller miljö.

Ska hållas separat från
annat avfall och får
inte blandas med
annat avfall.

Det farliga avfallet ska vara väl förpackat, helst i

originalförpackning. Används en annan

förpackning än den ursprungliga ska den vara

tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika

typer av farligt avfall får inte blandas.

Farligt avfall lämnas vid anvisad

återvinningscentral eller enligt

renhållarens anvisningar.



Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering

Typ av avfall som ska

sorteras ut och hållas skiljt

från annat avfall

Krav på

utsortering

Krav på emballering m.m. Instruktion för hämtning/ lämning

Grovavfall
Med grovavfall avses
hushållsavfall som är så tungt
och skrymmande eller har andra
egenskaper som gör att det inte
är lämpligt att samla in i säck
eller kärl

Grovavfall som

utgör hushållsavfall

behöver på grund av

avfallets egenskaper

hanteras separat från

annat hushållsavfall.

Grovavfall från hushåll för separat borttransport

av renhållaren ska i den mån det är möjligt,

buntas eller förpackas i lämpligt emballage.

Grovavfallet ska förses med märkning som

klargör att det är fråga om grovavfall.

Grovavfall från hushållen lämnas vid

återvinnings- central. På återvinnings-

centralen ska avfallet sorteras och

lämnas enligt instruktioner på plats.

Hämtning från fastighet kan beställas

separat enligt kommunens avfallstaxa.

Trädgårdsavfall
Med trädgårdsavfall avses
huvudsakligen växtavfall som
uppkommer vid den normala
skötseln av villa-, radhus- och
fritidstomter. Som
trädgårdsavfall räknas inte avfall
som uppkommer vid större
omläggning av trädgårdar,
stubbar eller fällda träd.

Ska sorteras ut och

hållas skilt från

annat grovavfall.

På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt

instruktioner på plats.

För alternativ med abonnemang med hämtning av

trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet läggas löst i

kärlet och inte packas så hårt att tömningen

försvåras.

Trädgårdsavfall från hushållen lämnas

vid återvinnings- central eller på annan

av renhållaren anvisad plats.

Hämtning från fastighet kan beställas

separat enligt kommunens avfallstaxa.

Hämtning av trädgårdsavfall sker

separat från hämtning av annat

grovavfall.



Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering

Typ av avfall som ska

sorteras ut och hållas skiljt

från annat avfall

Krav på

utsortering

Krav på emballering m.m. Instruktion för hämtning/ lämning

Latrin Ska avskiljas och

hållas skilt från

annat avfall.

Enligt renhållarens anvisningar Enligt renhållarens anvisningar.

Matavfall
Matavfall är sådant som blir
över och inte kan sparas när du
lagat eller ätit mat

Ska hanteras enligt

de olika system som

erbjuds i avfallstaxa.

Enligt renhållarens anvisningar Matavfall borttransporteras från

fastigheten i

enlighet med hämtningsintervall som
kommunen erbjuder i avfallstaxa.

Slam och fosforfiltermaterial
från små avlopps-
anläggningar

Ska vara åtkomligt

för tömning i den

anläggning där det

genereras.

Filtermaterial från fosforfällor och andra

jämförbara filter ska vara förpackat eller

tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan

utföras av fordon utrustat med kran eller

suganordning.

Enligt renhållarens anvisningar.

Fett från fettavskiljare Ska vara åtkomlig

för tömning i den

anläggning där det

genereras

Enligt renhållarens anvisningar Enligt renhållarens anvisningar



Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering

Typ av avfall som ska

sorteras ut och hållas skiljt

från annat avfall

Krav på

utsortering

Krav på emballering m.m. Instruktion för hämtning/ lämning

Matfetter och frityroljor

Får ej hällas i vask eller WC

Mindre mängder som
man kan torka ur med
hushållspapper läggs i
matavfall. Större
mängder tappas upp i
förslutningsbar
förpackning.

Mindre mängder som man kan torka ur med

hushållspapper läggs i matavfall. Större mängder

tappas upp i förslutningsbar förpackning, max 5

liter per avlämning.

Mindre mängder läggs i matavfallet. Större
mängder lämnas på av renhållaren anvisad
plats.

Döda sällskapsdjur, utom klöv-

och hovbärande djur samt

hönsfåglar. Avfall från

Husbehovsjakt

- Ska förpackas väl innan det läggs i behållare. Enligt renhållarens anvisningar

Andra djur än de som anges

ovan

Det vill säga andra

djur än döda

sällskapsdjur samt

avfall från

husbehovsjakt.

Kontakta veterinär. Gällande föreskrifter från

Jordbruksverket ska beaktas.



Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering

Typ av avfall som ska

sorteras ut och hållas skiljt

från annat avfall

Krav på

utsortering

Krav på emballering m.m. Instruktion för hämtning/ lämning

Animaliska biprodukter Ska hållas skiljt från
annat avfall. Om
animaliska
biprodukter blandas
med annat avfall
klassas hela den
blandade fraktionen
som ABP enligt
definitionen

-

Stickande och skärande

avfall

Ska hållas separerat
från annat avfall

Ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i

behållare för kärl- och säckavfall, så att inte

skärskador eller annan olägenhet uppstår. Kanyler

från egenvård ska läggas i speciell behållare som

tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek

som renhållaren har avtal med.

Förpackningar I enlighet med
definition av
förpackningar i FPF

Lämnas lösa i de behållare/kärl som

tillhandahålls/anvisas

Ska lämnas i de insamlingssystem som
tillhandahålls av renhållaren eller
producent



Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering

Typ av avfall som ska

sorteras ut och hållas skiljt

från annat avfall

Krav på

utsortering

Krav på emballering m.m. Instruktion för hämtning/ lämning

Returpapper I enlighet med

definitionen av

returpapper i FPR.

Lämnas löst i de behållare kärl som

tillhandahålls/anvisas.

Ska lämnas i de insamlings- system

som tillhandahålls av renhållaren eller

producent.

Kasserade

bilbatterier

I enlighet med

definitionen av

batteri i

batteri- förordningen

(2008:834).

Ställs upp på ett sätt som förhindrar att

batterisyra/innehåll rinner ut.

Ska lämnas i de insamlingssystem som

tillhandahålls av renhållaren eller

producent.

Kasserade bärbara batterier.

Om kasserade produkter

innehåller lösa bärbara

batterier ska dessa plockas ur.

Är de bärbara batterierna

inbyggda i produkten hanteras

den som avfall från

elutrustning

I enlighet med

definitionen av

bärbart batteri

I batteriförord-

ningen

(2008:834).

- Ska lämnas i de insamlingssystem som

tillhandahålls av renhållaren eller

producent.



Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering

Typ av avfall som ska

sorteras ut och hållas skiljt

från annat avfall

Krav på utsortering Krav på emballering m.m. Instruktion för hämtning/ lämning

Konsumentelavfall Skrymmande

konsument- elavfall

ska sorteras ut och

hållas skiljt från annat

grovavfall.

Smått elavfall ska

sorteras ut och hållas

skilt från kärl- och

säckavfall.

- Konsumtelavfall lämnas vid anvisad

återvinningscentral eller enligt

renhållarens anvisning. På

återvinningscentralen ska avfallet

lämnas enligt instruktioner på plats.

Hämtning av skrymmande konsument-

elavfall kan beställas med tjänster för

grovavfall enligt kommunens

avfallstaxa.

Läkemedel I enlighet med

definitionen av

läkemedel i

förordningen

(2009:1031)

om producent- ansvar

för läkemedel.

Ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls

av apoteket.

Lämnas till apotek.
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Föreskrifter för avfallshantering för Gislaveds kommun

Inledande bestämmelser

Bemyndigande

1 §Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ avfallsförordningen

(2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds kommun.

Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser

som anges här:

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill

säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från

annan verksamhet.

a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får

läggas i kärl eller säck

b. Med grovavfall avses sådant hushållsavfall som är så tungt eller

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att

samla in i säck eller kärl.

c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid

normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.

d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är

markerat med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av

föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.

e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen

(2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung

enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.

g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer

i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök,

butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas

som livsmedel som utgör hushållsavfall. I begreppet matavfall som

utgör hushållsavfall ingår också avfall som hällts ut i vasken (flytande

livsmedel så som mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i

de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal,

ben och liknande som visserligen inte utgör mat men som ändå är

intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör

dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan.

h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta

avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall,

förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av

producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.

i. Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa

föreskrifter.
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2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som

enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) anses som

fastighetsägare.

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten.

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses Direktionen i

kommunalförbundet SÅM Samverkan Återvinning Miljö.

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses den eller de nämnder som

kommunfullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt

miljöbalken.

6. Med renhållaren avses kommunalförbundet SÅM eller den som förbundet

anlitar för hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar.

7. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck,

latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av

hushållsavfall.

8. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare,

fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger

upphov till hushållsavfall.

För definitioner av andra begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till

15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20

§ miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt

ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och

transporteras till en behandlingsanläggning.

Hanteringen av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av

kommunalförbundet SÅM eller den som förbundet anlitar för ändamålet, nedan

kallad renhållaren.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt

föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den

tillsynsansvariga nämnden.

5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering

avseende förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med

gällande producentansvar.

Betalning och information

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och

bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet

med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 §

miljöbalken.

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig

omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom
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fastigheten om gällande regler för avfallshanteringen.

Sortering och överlämning av hushållsavfall

Sortering av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i

enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla

åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till

renhållaren för borttransport.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om

inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad

plats enligt 19 § eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för

människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på

behållare ska minst motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från

fastigheten.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa avfallsansvarig

nämnd om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för

fastigheten.

Emballering av hushållsavfall samt placering av behållare

11 § I behållare och utrymmen för avfall får endast läggas sådant avfall för

vilket behållaren och utrymmet är avsedd

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. Glödande avfall får

inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anskaffande och ägande

12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av

kommunens avfallstaxa.

13 § Kärl, säckar och latrinbehållare ägs och tillhandahålls av renhållaren.

Container ägs av renhållaren.

Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för

matavfall samt övrig behållare avsedd för insamling av hushållsavfall anskaffas

och installeras av fastighetsinnehavaren.

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av

behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara

tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning av avfallsansvarig nämnd.
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Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av

övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för

avfallshanteringen.

Anläggande

14 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för

matavfall får inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och

anslutningspunkt för tömningen inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda

skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på

anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att

den är åtkomlig för fordon utrustad med kran.

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig

för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i

filterkasett eller storsäck ska anläggas så att hämtning med kran kan utföras.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats

och filterkasett eller säck inte överskrider 10 meter för filterkasett eller storsäck

som väger högst 500 kilogram eller högst 5 meter för filterkasett eller storsäck

som väger högst 1000 kilogram om inte särskilda skäl föreligger.

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank

för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas

till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Rengöring och tillsyn

15 § Fastighetsinnehavare har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare

samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att

förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt

och dylikt.

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar

och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö

uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck

16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller var

så tung eller så placerad att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att

arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid

hämtningstillfället.

Behållare ska vara uppställda så att hanteringen med den utrustning som

används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.

Kärl ska placeras i anslutning till fastighetsgräns så nära uppställningsplats för

hämtningsfordon som möjligt och vändas så att de kan hämtas med sidlastande
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bil där sådan används och baklastande bil där sådan används. Om placering inte

kan ske vid fastighetsgräns ska kärl placeras vid överenskommen plats eller vid

en av avfallsansvarig nämnd anvisad plats.

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska

utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar

ska utan anmaning meddelas renhållaren.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare

och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar

17 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför

hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare

som ska tömmas med fordon utrustad med kran, inom längsta tillåtna avstånd

enligt 14 §.

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda

anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara

lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte

vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga

högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken

öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram,

om inte särskilda skäl föreligger.

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de

säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet

och belägenhet.

Av arbetsmiljöskäl får avstånd mellan uppställningsplats för slambil och

anslutningspunkt för tömning slambrunn vid hämtning inte överstiga 10 meter

och höjdskillnad mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen

får inte överstiga 6 meter om inte särskilda skäl föreligger.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas

av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och

ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är

belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till

vilken fastighet anläggningen tillhör.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda

sin anläggning från skador vid tömning.

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter

vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt

filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller

nyttjanderättshavaren försorg. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i

slamavskiljare efter verkställd slamtömning.
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Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska

utföras. Nycklar portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar

ska utan anmaning meddelas renhållaren.

18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd

avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska

sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.

Hämtnings- och transportvägar

19 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en

överenskommen plats eller vid en av avfallsansvarig nämnd anvisad plats.

20 § Fastighetsinnehavaren ska ske till att transportväg fram till den

uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från

snö och hållas halkfri.

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så

dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje

hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i

hämtningsområdet. Fri höjd ska vara minst 4,0 meter, fri bredd ska vara minst

3,5 meter varav vägbredd ska vara minst 3,0 meter.

Renhållaren har tolkningsföreträde för när en enskild transportväg är farbar eller

om tillräcklig vändmöjlighet finns.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller

nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med

renhållaren eller anvisas enligt 19 §.

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den

som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas.

Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas

halkfri. Renhållaren har tolkningsföreträde för när en dragväg är framkomlig.

Hämtningsområde och hämtningsintervall

21 § Kommunen utgör en del av ett större hämtningsområde (SÅM:s

geografiska område).

22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av

bilaga 2.

Åtgärder om föreskrift inte följs

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i

16 §, 17 § stycke 1-3 6, 8, 9 samt 20 § stycke 2, 3, 6 inte följs.

Avfallet ska efter rättelseåtgärd från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid

nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot
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avgift.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter

24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än

hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat

anges i dessa.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som

anges i bilaga 1.

Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker

minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion

i tanken/avskiljaren.

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter

Uppgiftsskyldighet

25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger

upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten,

sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som

underlag för kommunens renhållningsordning.

Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna

uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till

kommunen.

Undantag

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

26 § Anmälan om kompostering eller anmälan/ansökan om annat

omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten och andra undantag

från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges

nedan.

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka

avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt

omhändertagande ska ske så att påverkan på miljön och människors hälsa kan

bedömas.

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter

om de beräknade avfallsmängderna.

Anmälan enligt bestämmelserna i 32, 33, 34 §§ ska ske senast en månad före

den avsedda uppehållsperioden.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt två år per

ansökningstillfälle.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst

hushållsavfall
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27 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges

i 28-30 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för människors hälsa

och miljön.

28 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan

särskild anmälan.

29 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själv avser att

kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska

anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i

skadedjurssäker behållare. Kompostering och omhändertagande av det erhållna

materialet ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön

inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna

kompostjorden.

30 § Omhändertagande av latrin på fastigheten får efter ansökan till

tillsynsansvarig nämnd medges i särskild därför avsedd anläggning på

fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller liknande anläggning för

omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Fastigheten ska ha

utrymme för den erhållna slutprodukten. Ansökan om omhändertagande av

latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av

anläggningen.

Utsträckt hämtningsintervall

31 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt

matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt

matavfall för separat hämtning och har dispens enligt 29 § för detta, kan efter

anmälan till renhållaren medges att restavfallet hämtas var fjärde vecka under

förutsättning att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om det konstateras

att matavfall, trots uppgifter om kompostering eller utsortering, lämnas i

behållaren för restavfall för hämtning eller om det på annat sätt gör sannolikt

eller konstateras att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som

medgivits eller uppgivits.

32 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den

nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till

tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från

anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden

utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet

kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall utan risk

för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivande gäller i högst 10 år

därefter måste ny ansökan lämnas in.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens

behov.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om det konstateras
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att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

33 § Närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter

ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensam

avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om

fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa och

miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för

uppställningsplats.

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om det konstaterar

att förutsättningar för medgivande inte längre är uppfyllda.

34 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan

efter anmälan till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller

nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en

sammanhängande tid om minst tre månader.

34 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter

anmälan till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller

nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela

hämtningssäsongen maj-september.

34 c § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att

nyttja fritidsbostad under hela hämtningssäsongen maj-september kan efter

anmälan till avfallsansvarig nämnd medges inställd hämtning av slam från

fastighetens avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll är att

hämtning av avfall från avloppsanläggningen har skett föregående

hämtningssäsong.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna

hushållsavfall till kommunen

35 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det

finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller

nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som

ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och

miljömässigt godtagbart sätt.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den xx-xx-xxxx föreskrifter för avfallshantering

för Gislaveds kommun 2004-03-24 upphör då att gälla.
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1 Vägledning och nya föreskrifter avfallsplanering

Kommunerna är ansvariga för att ta fram den kommunala avfallsplanen. Länsstyrelserna ska

bland annat sammanställa kommunernas planer och bör delta vid samråd samt ges möjlighet

att yttra sig angående behovsbedömningen enligt kriterierna i bilaga 4 i förordningen

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfallsplaner

om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets

föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och

länsstyrelsens sammanställning. Föreskrifterna börjar gälla från och med den 1 maj 2017.

Nedan framgår sammanfattning av vad som är nytt.

Ökat fokus på avfallsförebyggande mål och åtgärder

Med de nya föreskrifterna och vägledningen vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga

mer fokus på avfallsförebyggande åtgärder, vilket bland annat framgår av den ändrade

rubriken. Vidare är ordningen på paragraferna ändrad så att krav på mål och åtgärder kommer

först. Detta för att visa att det viktiga med planerna är att redovisa vad som behöver hända

med avfallsarbetet i kommunen, inte att beskriva nuläget. De nya föreskrifterna och

vägledningen lägger vidare stor vikt på samverkan inom kommunen, såväl som med andra

aktörer i arbetet med att ta fram planen.

Andra viktiga förändringar är att:

 Avfallsplanens syfte ska beskrivas.

 Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt

andra relevanta mål, strategier och planer.

 Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit.

 Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att

implementera mål och åtgärder.

 Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för,

vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som

uppkommer i kommunens egna verksamheter.

Föreskrifterna har också kompletterats med krav om att bedöma behovet av ändringar i

insamlingssystem och anläggningar för att hantera framtida förändrade avfallsflöden och bättre

koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering.

Nulägesbeskrivningen, som många kommuner upplevt som tids- och resurskrävande i arbetet

med att ta fram avfallsplaner förenklats genom att:
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 Kommunen själv avgör vilka uppgifter som har betydelse för att ta fram en beskrivning

av de förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning.

 Färre krav på uppgifter om anläggningar som finns inom kommunen.

Samverkan under hela processen med att ta fram avfallsplanen höjer kvalitet och ökar

förankringsgraden av planen liksom sannolikheten att åtgärderna i avfallsplanen kommer att

genomföras. För att involvera fler funktioner och verksamheter inom kommunen men också

med andra kommuner och myndigheter samt aktörer inklusive allmänheten i framtagandet av

avfallsplanen har föreskrifterna kompletterats med krav om att:

 De aktörer som deltagit i samråd vid framtagandet av avfallsplanen ska anges.

 De olika funktioner/verksamheter i kommunen som medverkat vid avfallsplanens

framtagande ska redovisas.

Reglerna om vilka uppgifter som kommunen ska lämna till länsstyrelsen har ändrats för att

tydliggöra att syftet med lämnade uppgifter är att följa upp om de kommunala avfallsplanerna

innehåller mål och åtgärder, som utgår från, de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen

samt andra relevanta mål, strategier och planer.

Då de uppgifter som kommunerna förväntas lämna till länsstyrelsen har ändrats påverkas också

innehållet i den sammanställning länsstyrelsen förväntas lämna till Naturvårdsverket. Ett syfte

med länsstyrelsens sammanställning till Naturvårdsverket är att den ska utgöra ett underlag till

nya nationella strategier och planer. I detta sammanhang är det i första hand planens mål och

åtgärder som är av intresse, samt aktualiteten av planerna. Ett annat syfte är att länsstyrelsen

ska kunna bedöma utvecklingen av avfallshanteringen i länet och i vilken grad planerna bidrar

till att nå regionala och nationella mål inom avfallsområdet.

Nytt är också att sammanställningen av kommunernas planer bara behöver lämnas över på

begäran från Naturvårdsverket. Närmare anvisningar om hur sammanställningen bör göras

kommer Naturvårdsverket att lämna till länsstyrelserna. 
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2 Nationellt

2.1 Miljöbalken
Avfallshanteringen styrs till stor del av EU:s ramlagstiftning, nationell miljölagstiftning och

nationella miljömål.

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det

hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en

gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen

består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. 

För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste

kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa. Dessa får tas ut på sådant sätt att

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska

bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv

och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet.

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall

inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer

från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen

anlitar att transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska

bedrivas, antingen i egen regi eller gemensamma organisationer med andra kommuner.

Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen

förblir dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett

bolag. Kommunen kan dock inrätta gemensam nämnd med annan kommun eller överföra

huvudmannaskapet på ett kommunalförbund. Förutsättningarna för detta regleras i

förbundsordningen.

Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem för att

uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. I föreskrifterna anges bland

annat vilka hämtningsintervall som ska gälla för de olika områdena och de olika fraktionerna av

avfall. Detta gäller även tider då uppehåll i ordinarie hämtning görs beträffande

fritidsfastigheter. I avfallsföreskrifterna ska kommunen även ange under vilka förutsättningar

fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall.

Kommunen ska i sin planering och sina beslut anpassa behovet av borttransport till de behov

som finns hos olika slag av bebyggelse.
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2.2 EU
EU har beslutat om en avfallshierarki, även kallad avfallstrappa, och denna styr hur avfall ska

hanteras i Sverige och resten av EU. Avfallstrappan är utformad på så sätt att man ska sträva att

nå så högt upp i trappan som möjligt.

Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Det bästa alternativet och därför det översta

steget i avfallstrappan är att förebygga och minimera avfallsmängderna.

Detta kan göras genom att exempelvis laga sådant som är trasigt och att inte köpa saker i

onödan. När avfallet väl finns är det bästa att återanvända avfallet så långt som möjligt genom

exempelvis att skänka eller sälja saker på loppis. Om detta inte är möjligt är

materialåtervinning genom till exempel återvinning av förpackningar till nya produkter och

därefter energiåtervinning nästa steg i avfallstrappan.

Längst ned i avfallstrappan som det sämsta alternativet är deponering.

Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla

medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. I Sverige kommer programmet att

ingå i den nya avfallsplanen som ska tas fram för åren 2018 - 2023.

2.3 Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål. För avfallshantering är det främst

miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” som

är aktuella.



5

Miljökvalitetsmålet anger;

 ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och

att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så

hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö

minimeras.”

Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshållningen inom avfallsområdet.

Etappmålen handlar om ökad resurshållning i livsmedelskedjan och i byggsektorn. Målet för

livsmedelskedjan är formulerat enligt följande:

 Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från

hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring

tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas

tillvara.

2.4 Nationell avfallsplan
Nuvarande nationella avfallsplan gäller perioden 2012 – 2017. Sammantaget anger nationella

avfallsplanen följande;

 Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli

enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till

förberedelse för återanvändning.

 Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka.

 Materialåtervinning av hushållens avfall ska öka och minst 90 procent av hushållen ska

vara nöjda med insamlingen.

 Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall.

 Nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs kuster.

 Matavfallet ska minska.

 Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. Alla kommuner

och länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier

I januari 2017 utgav Naturvårdsverket utvärdering av den nationella avfallsplanen och det

avfallsförebyggande programmet (Rapport 6744). Slutsatser som bland annat framkommer i

denna är;

 Kännedom och tillämpningen av den nationella avfallsplanen och det

avfallsförebyggande programmet är relativt låg, dock är det bättre användning i mindre

kommuner.

 Synpunkter som inkommit är att dokumenten och åtgärdsförslagen är för omfattande.

Slutsatser som dras är att de prioriterade avfallsområden är bra och kan fortleva men
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att åtgärderna bör minskas.

 Dessutom krävs bättre uppföljning och förankring. Ovanstående omdömen gäller även

vid arbete med kommunala avfallsplaner och där trycks särskilt på vikten av att

tydliggöra syfte och prioritera vid framtagande av avfallsplan och tillämpa enkla

formuleringar och tydlig mätbarhet.

2.5 Kommande mål för avfallshantering
Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla

medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. I Sverige kommer programmet att

ingå i den nya avfallsplanen som ska tas fram för åren 2018 - 2023. Programmet väntas ha fyra

fokusområden:

 Mat

 Textil

 Elektronik

 Byggande och rivning

Fokusområdena har valts ut för att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor

miljöpåverkan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall.

Naturvårdsverket har föreslagit regeringen fyra nya etappmål för avfall. Etappmålen är ett led

att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Ett av etappmålen gäller ökad förberedelse för

återvändning och materialåtervinning med syftet att leda Sveriges avfallshantering högre upp i

avfallstrappan och att nå ökad resurseffektivitet. Det andra etappmålet handlar om textil och

textilavfall och Naturvårdsverket föreslår att producentansvar för textil införas.

Det tredje etappmålet gäller minskad mängd matavfall och det fjärde etappmålet handlar om

att minska exponeringen för kadmium via livsmedel.

EU-direktivet om producentansvar har införts i svensk lagstiftning genom förordningen om

producentansvar för förpackningar. I EU-direktivet finns målnivåer för återvinningsgrad av olika

materialslag. Sverige har redan tidigare haft mål om återvinningsgrad för olika typer av

förpackningar men de kommer att höjas år 2020. Sverige har beslutat om högre

återvinningsmål än EU direktivet.
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3 Förutsättningar avfallshantering

3.1 Kommunuppgifter
Tabell 1. Administrativa uppgifter.

ADMINI-
STRATIVA
UPPGIFTE
R, 2016-01-
01

INVÅN
ARE

HUSHÅLL I
EN- OCH
TVÅ-

FAMILJSH
US

LÄGEN-
HETER

FRITIDS
-HUS

AN
TAL
ÅV
C

ANTAL ENSKILDA
AVLOPPS-

ANLÄGGNINGAR

Gislaved 29 272 8476 4512 954 2 3237

Gnosjö 9514 2815 1156 238 2 1081

Vaggeryd 13 372 3980 1715 524 1 1523

Värnamo 33 473 8607 6101 6101 3 2892

GGVV 85 631 23 878 13 484 7817 8 8733

3.2 Näringsliv, turism och fysisk planering

3.2.1 Gislaved

Den kulturella mångfalden är stor i kommunen och andelen utrikes födda och de med

utrikesfödda föräldrar var tillsammans 24,8% år 2014.

Kommunen är en typisk skogskommun och har 8 tätorter varav Gislaved är störst följt av

Anderstorp och Smålandsstenar. I kommunen finns omkring 13 500 bostäder varav 58 % är

privata villor, 32 % är hyresrätter och ca 10 % bostadsrätter. Största andelen hyresbostäder ägs

av det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus AB. I slutet av 2015 fanns få lediga lägenheter.

Ca 2500 åretruntboende finns på landsbygden tillsammans med ca 800 fritidsfastigheter.

Bostadsbyggandet har varit lågt de senaste åren. Lägenheter behöver byggas för att flyttkedjor

ska komma igång. I kommunen fanns byggklar tomtmark både för villa- och hyreshusbyggande.

Näringslivet i Gislaveds kommun bidrar med arbetstillfällen, utbud i produkter och tjänster för

såväl privat som offentlig sektor, samt utbud av produkter och tjänster för invånare och

besökare.

Företagen i Gislaveds kommun är till stor del fortfarande lokalt ägda, och är till största delen

baserade på tillverkningsindustri med underleverantörsfokus. Idag sker en kraftig

automatisering vilket har resulterat i industrier med färre arbetstillfällen än tidigare. Det finns
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inga företag med över 500 anställda, förutom de koncerner och kedjor som har moderbolag i

Gislaveds kommun. Det sker en utveckling mot företagstjänster och en ny typ av

kompetensförsörjning.

3.2.2 Gnosjö

Gnosjö är en pendlingskommun och inpendlingen är större än utpendlingen. Det gör att den

s.k. dagbefolkningen är drygt 1 000 personer högre än invånarantalet i kommunen.

Kommunen har sin prägel med huvuddelen mindre och medelstora företag som tillsammans

med duktig personal, har skapat ett varumärke som är gångbart långt utanför rikets gränser.

Kommunens företag består till största del av tillverkningsindustri inom segmentet metall, trä

och plast. Tillverkningen utgår från råvara till färdiga produkter. Noterat är att Tjänstesektorn

och turism är näringar som ökar för varje år.

De större privata företagen i kommunen är med hänsyn till anställda och på tillverkade volymer

bl.a. Garo, Hillerstorpsträ, Thule m.fl. där de flesta av de ca: 1000 personer som pendlar varje

dag har sin försörjning.

3.2.3 Vaggeryd

Vaggeryds kommun är beläget på västsidan av det som naturgeografiskt kallas sydsvenska

höglandet. Kommunen har en areal på omkring 830 km2 varav cirka 33 km2 utgörs av sjöar.

Kommunen har under de senaste 20 åren stadigt ökat i befolkning med omkring 55 personer

per år med undantag för ett fåtal år då kommunen backade befolkningsmässigt. Kring

millennieskiftet ökade befolkningen med över 250 på ett år, detta kopplat till en stark

expansion inom tillverkningsindustrin.

Historiskt är Vaggeryds kommun, i likhet med övriga GGVV-kommuner, en

tillverkningskommun. Efterhand har dock de goda kommunikationerna och närheten till

framförallt Jönköping bidragit till att verksamheter inom bygg, service- och logistikområden

utvecklats alltmer.

3.2.4 Värnamo

Värnamo kommun tillhör det sydsvenska höglandet och den småländska sjöplatån. Skogar,

myrar, sjöar och vattendrag utgör de dominerande landskapsmässiga särdragen i kommunen. I

de lägre och flackare delarna av landskapet finns de flesta sjöarna och vattendragen. De största

sjöarna i kommunen är Bolmen, Vidöstern, Rusken, Hindsen och Flåren. De största

vattendragen utgörs av Lagan, Härrån och Storån. Värnamo har 17 tätorter där det i

centralorten bor mest människor.

I Värnamo kommun växer befolkning sedan några år tillbaka kontinuerligt med några hundra

personer per år. Värnamo har en vision där man planerar för att växa. Höghastighetsbanan som

läggs via Värnamo kommer att utveckla kommunen. Idag är innevånarantalet 33 500 personer. I

den framtida visionen är Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000

invånare 2035.
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Finnvedsbostäder är det kommunala bostadsbolaget men det finns även privata aktörer. Idag

2016 finns det få lediga hus samt lägenheter och tomter. Ett stort behov av byggande behövs

för att kunna möte framtidens vision. I Värnamo kommun pågår arbetet med en ny

översiktsplan som beräknas klar under året 2016 med inriktning mot år 2035.

Tillverkningsindustrin är dominerande. Det råder en genuin småföretagaranda. Värnamo är

känt för sin möbelindustri med Bruno Mattsson som den stora designern. Värnamo har också

ett sjukhus som påverkar kommunen positivt.

3.3 Regionala förutsättningar
I regionen finns, som framgår av figur 1, ett flertal regionala avfallsanläggningar för

hushållsavfall. I Jönköping, Eksjö och Ljungby finns avfallsförbränningsanläggningar och i

Jönköping och Växjö finns biogasanläggningar som tar emot matavfall. I Jönköping är den

framtida verksamheten under utredning.

I Vetlanda pågår planering för byggande av en förbehandlingsanläggning för matavfall i syfte att

skapa en bra produkt för biogasproduktion.

I Vetlanda finns en optisk sorteringsanläggning och I Ljungby finns planer på att bygga en sådan

anläggning.

Figur 1. Avfallsanläggningar med regionalt upptag i Jönköpings- och Kronobergs län

Utöver detta finns i alla kommuner lokala avfallsanläggningar, främst återvinningscentraler

(ÅVC) för mottagning av grovavfall, ett flertal återvinningsstationer (ÅVS) för mottagning av

förpackningar och returpapper samt i några fall större anläggningar för mottagning, behandling

och omlastning av avfall från både hushåll och verksamheter (ex i Jönköping).
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Kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har beslutat bilda kommunalförbund

inom den kommunala renhållningen, ”Samverkan Återvinning och Miljö”, GGVV, med planerad

start 2018-01-01.

Jönköping, Habo och Mullsjö har beslutat att bilda ett gemensamt avfallsbolag för den

kommunala renhållningen, June Avfallshantering AB, med preliminär start 2018-01-01.

I Kronoberg pågår utredning om framtida gemensam organisation inom kommunal renhållning

mellan kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Älmhult och Växjö.

I Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby och Tranås (VESUAT) finns ett avfallssamarbete

som avses utvecklas vidare, både i fördjupning och region.

I Sverige var 47 % av kommunerna medlemmar i kommunövergripande organisation inom

renhållningen (bolag, kommunalförbund, gemensam nämnd) år 2015.
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4 Alternativa insamlingssystem med källsortering

matavfall

4.1 Separata kärl
Detta är det vanligaste systemet i Sverige (64 %) där hushållen har två kärl, ett för matavfall och

ett för restavfall.

4.2 Fyrfackssystem
System som utöver matavfall även möjliggör att förpackningar och returpapper kan lämnas i

kärl via två fyrfacksskärl. Det vanligaste är två 370 l kärl. Det går ofta att även haka på boxar för

batterier och lyskällor. Systemet används i mer än 30 kommuner och ökar i användning.

Figur 2. Två fyrfacksskärl. Källa Kristianstad.

4.3 Optisk sortering
Olikfärgade påsar används i hushållet som läggs i kärl för sortering i en central

sorteringsanläggning som bygger på optisk avläsning av färger. I dagsläget är det främst

matavfall och restavfall som tillämpas för detta men det finns även utbyggt (eller pågår

utbyggnad) i ett fåtal kommuner (3) för förpackningar och returpapper exkl. glas. Systemet

tillämpas i villabebyggelse.

Glas kan ej hanteras med optisk sortering vilket kräver ett eget insamlingssystem.
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Figur 3. Optisk sortering i hushåll. Källa Optibag.

4.4 Gemensamma hämtplatser
Det finns olika upplägg där hushållen lämnas avfall vid gemensamma platser, ofta i anslutning

till ett kvarter, flerbostadshus eller tillfartsväg. De olika systemalternativen (separata, fyrfack,

optisk, sopsug, djupbehållare, etc.) kan appliceras och gemensamt är att flera

fastighetsägare/hushåll gemensamt utnyttjas behållare för avfall. I flerbostadshus är detta i

princip alltid aktuellt men det är också vanligt i glesbebyggda områden eller i områden med

dåliga vägförhållanden.

Det har också testats så kallad kvartersnära hämtning där det finns större behållare med

möjlighet att lägga förpackningar och returpapper samt mat- och restavfall från hela kvarteret.

Syftet kan vara dels att minska transporter och effektivisera insamling. Andra aspekter kan vara

minskade risker för boende och sociala fördelar.

4.5 Kostnader och miljöeffekter
Det har kommit två rapporter från Avfall Sverige, gällande utvärdering plockanalyser samt

ekonomi kopplat till olika avfallssystem.

 2016:28. Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av

hushållens mat- och restavfall.

 2016:29. Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska kommuner

Sammantaget visar dessa att FNI med fyrfack är klart bäst ur miljösynpunkt och kostnaderna är

relativt likvärdiga såtillvida det inte är fråga om väldigt glest befolkade kommuner.

Rekommendationen är att ej välja system med kostnaderna som viktigaste styrmedel.

Nedan framgår utdrag från några bilder från branschorganisationen Avfall Sverige;
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Figur 4. Innehåll av olika fraktioner i restavfall (brännbart).

Som synes uppvisar fyrfackssystem klart bäst värden i synnerhet innehåll av förpackningar och

returpapper som ej ska vara där.

Figur 5. Den mängd matavfall som sorteras ut utifrån bedömd potential.

Sammanfattningsvis bör även andra aspekter än ekonomi tillmätas stor vikt vid val av

insamlingslösning, till exempel kvalitet och mängd av utsorterade fraktioner, miljö,

användarperspektiv inklusive hushållens arbetsinsats samt systemens tekniska begränsningar.

I övrigt framkom bland annat följande;

 Under en vecka uppkommer från ett villahushåll med utsortering av matavfall i genomsnitt
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7,2 kg mat- och restavfall varav 2,8 kg utgörs av matavfall och 4,4 kg utsorterat restavfall.

Matavfallsfraktionen består av cirka 96 procent matavfall och resterande del är till exempel

mjukpapper. Det utsorterade restavfallet består av 1 kg matavfall och trädgårdsavfall, 1,5

(1,251) kg förpackningar och returpapper, 1,7 kg övrigt avfall (brännbart och icke

brännbart) och 0,02 kg farligt avfall inkl. batterier och elavfall.

 Under en vecka uppkommer från ett lägenhetshushåll med utsortering av matavfall i

genomsnitt 5,2 kg mat- och restavfall, varav matavfallsfraktionen är 1,1 kg där cirka 93

procent utgörs av matavfall. Det utsorterade restavfallet består av 1,2 kg matavfall och

trädgårdsavfall, 1,5 (1,252) kg förpackningar och returpapper, 1,4 kg övrigt avfall (brännbart

och icke brännbart) och 0,02 kg farligt avfall inkl. batterier och elavfall. Hushåll utan

utsortering av matavfall genererar ungefär lika stora mängder mat- och restavfall som

hushåll med separat insamling av matavfall.

 I villahushåll är källsorteringsgraden avseende matavfall högre än i lägenhetshushåll. Hela

73 procent av matavfallet från villahushåll är rätt sorterat jämfört med 47 procent i

lägenhetshushåll. Detta gäller i genomsnitt för hushåll med utsortering av matavfall men

källsorteringsgraden beror även på typ av insamlingssystem.

 I villahushåll är den totala mängden mat- och restavfall mindre vid insamling med

fyrfackskärl än med separata kärl. Den enskilt viktigaste förklaringen till skillnaden är att en

större mängd förpackningar och returpapper sorteras ut vid insamling med fyrfackskärl,

vilket ger en mindre mängd utsorterat restavfall än vid insamling med separata kärl.

 I villahushåll är mängden förpackningar och returpapper i fraktionen utsorterat restavfall

vid fyrfacksinsamling 40 procent lägre än vid insamling i separata kärl.

 I flerbostadshus är den totala mängden mat- och restavfall mindre vid insamling med

separata kärl jämfört med underjordsbehållare, sopsug eller optisk sortering.

 I flerbostadshus är mängden förpackningar och returpapper i utsorterat restavfall vid

separata kärl är drygt 30 procent lägre, och vid underjordsbehållare 20 procent lägre, än vid

optisk sortering eller sopsug.

 Mängden förpackningar och returpapper i fraktionen utsorterat restavfall vid fastighetsnära

insamling i separata kärl är 20 procent lägre än där hushållen endast är hänvisade till

återvinningsstationer.

 För villahushåll är renheten på matavfallsfraktionen högst för fyrfackskärl och separata kärl

(96-97 procent) och lägst för optisk sortering (92 procent). Hos lägenhetshushåll ger

insamling av matavfall i separat kärl det renaste matavfallet (97 procent). Lägst renhet hos

lägenhetshushåll har matavfallsfraktionen vid insamling i underjordsbehållare (90 procent),

optisk sortering (87 procent) och sopsug (86 procent).

 Vid insamling med separata kärl är renhetsgraden på matavfallet högre hos de kommuner

som använder papperspåsar än hos de som använder påsar av bioplast eller annan plast. 



15

 I villahushåll är källsorteringsgraden avseende matavfall högre, det vill säga en större andel

av matavfallet är rätt sorterat, vid insamling med fyrfackskärl än med separata kärl. Lägst

källsorteringsgrad uppnås med optisk sortering.

 Även i lägenhetshushåll har insamlingssystemet betydelse för källsorteringsgraden för

matavfall. Störst andel rätt sorterat matavfall är det vid insamling med separata kärl jämfört

med optisk sortering eller underjordsbehållare. Lägst är källsorteringsgraden vid sopsug. 

 De enskilt största kostnaderna är insamlingskostnaderna, utom vid insamling i olikfärgade

påsar från både villor och lägenheter där kostnaderna för optisk sortering för flera av

pilotkommunerna överstiger insamlingskostnaderna. Andra betydande kostnader är:

o Kärlkostnader, vid insamling i fyrfackskärl.

o Påskostnader, vid insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering.

o Kostnader för återvinningsstationer, särskilt för insamlingslösningar utan FNI.
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5 Avfallsmängder

5.1 Inledning
Alla indata, nyckeltal och statistik är hämtade från Avfall Sveriges ”Avfall web”. Avfall Sverige är

branschorganisationen inom avfall och Avfall web är det nationella data- och statistikverktyget,

som även utgör grund för annan nationell rapportering (NV, SCB, Kolada, etc.).

5.2 Indata
Tabell 2.Mängder hushållsavfall exkl. slam

Hushållsavfall
exkl. slam, ton

Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Mat- och
restavfall

6400 6300 1800 1900 2300 2300 7380 7440 17880 17940

Grovavfall 5200 6500 2100 2200 3700 3700 3950 4200 14950 16600

Förpackningar
och
returpapper

1250 1400 450 450 1000 950 1630 1590 5640 4390

Farligt avfall 300 250 100 125 130 150 370 270 900 795

SUMMA 13150 14450 4450 4675 7130 7100 13330 13500 39370 39725

Tabell 3.Mängder förpackningar och returpapper

Förpackningar
och
returpapper,
ton

Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Papper 244 262 74 74 187 190 310 314 815 840

Plast 120 126 28 30 74 80 148 150 370 386

Metall 27 23 8 7 22 27 57 48 114 105

Glas 298 420 158 150 190 231 457 469 1103 1270

Returpapper 546 542 196 176 502 411 658 610 1902 1739
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Tabell 4.Mängder övrigt producentansvar

Övrigt
producent-
ansvar, ton

Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Däck ET ET 38 12 ET ET ET ET 38 12

Bärbara
batterier

8,6 6,2 3,1 3,2 1,3 2,7 9,5 11,3 23 23

Bilbatterier 20 19,5 4,0 0,7 10,9 10,9 26,2 31,7 61 63

Elavfall 505 500 135 127 206 209 458 480 1304 1316

Tabell 5.Mängder grovavfall

Grovavfall, ton Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt

År 2015 2016 201
5

201
6

201
5

201
6

201
5

2016 2015 2016

Trädgårdsavfall 500 500 360 153
3

161
8

150
9

4461 4741 2924 4016

Trä 2013 2991 705 547 927 929 6162 8542 4261 5321

Brännbart 886 1126 445 600 675 659 135
3

1381 3359 4016

Metallskrot 576 635 328 319 285 267 584 610 1773 1831

Gips 135 142 27 37 20 48 108 127 290 354

Planglas - - - - - - - - - -

Plast 119 124 32 36 - - - - 151 160

Textil 0 0 0 0 - - - - - -

Konstruktions-
material

- - 33 29 - - - - 33 29

Inert 704 672 67 87 143 146 645 604 1559 1509

1 Trädgårdsavfall som samlats in i containrar på återvinningscentralerna. Det trädgårdsavfall som

samlats in på trädgårdstipparna vägs ej.

2Vikt avser det träavfall som lämnat i container på återvinningscentralerna i Värnamo kommun. På
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Stomsjö återvinningscentral har avfallslämnaren möjlighet att lämna träavfall direkt i en trähög (vikt

registreras ej) som sedan krossas till flis. Den verkliga vikten över hur mycket som samlats in totalt kan

därför antas vara högre en redovisad vikt.

Tabell 6.Mängder farligt avfall

Farligt avfall, ton Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Småkemikalier 5,1 5,4 0,035 0,8 1,9 4,4 14,1 12,6 21 23

Vatten-baserad
färg

- - - - - - 28 29 28 29

Lösnings-baserad
färg

67 55 9,6 20,5 16,3 10,5 19,5 18,3 112 104

Oljehaltigt avfall
från hushåll

16,4 13,8 3,6 5,7 5,0 5,5 10,5 11 36 36

Impregnerat trä 215 167 87 80 106 129 283 189 691 565

Annat farligt
avfall från
hushåll

1,7 2,6 0,1 0,3 0,8 1,0 3,3 5 6 9

Tabell 7.Mängder flytande avfall

Flytande avfall,
ton

Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Slam från
enskilda brunnar

8000 8000 2900 3700 2300 2500 - - 13200 14200

Fett och matolja - - - - 100 110 - - 100 110

Fettavskiljar-
slam

70 70 50 50 105 110 - - 225 230

6 Avfallsanläggningar

6.1 Återvinningsstationer (ÅVS)
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Återvinningsstationer används för att samla in förpackningar och returpapper som ligger under

producentansvar. Producenterna har bildat Förpacknings- och tidningsinsamlingen för att

ansvara för insamlingen.

Tabell 8. Återvinningsstationer (ÅVS)

ÅVS, 2016 ANTAL ÅVS

Gislaved 17

Gnosjö 7

Vaggeryd 9

Värnamo 16

GGVV 49

6.2 Återvinningscentraler (ÅVC)
Tabell 9. Återvinningscentraler (ÅVC)

ÅVC, 2016 ÅVC PLATS MOTTAGNA
AVFALLS-MÄNGDER,

TON

MÖJLIGHET LÄMNA
TILL

ÅTERANVÄNDNING

Gislaved, total 2 6500

- Mossarp Gislaved Nej

- Smålandsst

enar
Smålandsstenar Nej

Gnosjö, totalt 2 2200

- Gynnås Gynnås Nej

- Nyhem Hillerstorp Nej

Vaggeryd 1 Vaggeryd 3700 Ja

Värnamo 3

- Stomsjö Stomsjö 3289 Ja

- Bredaryd Bredaryd 456 Nej

- Rydaholm Rydaholm 451 Nej

GGVV 8 16596

6.3 Avfallsförbränning
Avfallsförbränningsanläggningar saknar inom GGVV.
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6.4 Biologisk behandling
Värnamo har rötning av avloppsslam i Pålslunds avloppsreningsverk. Övriga saknar rötning.

6.5 Deponering (aktiv)
Inga aktiva deponier för hushållsavfall finns inom GGVV. Metangas utvinns ur deponin i

Värnamo (Stomsjö)

6.6 Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från hushåll utgör hushållsavfall som ingår i kommunens renhållningsuppdrag.

Inom GGVV är hanteringen och servicen för insamling av trädgårdsavfall relativt omfattande.

6.6.1 Gislaved

PLATS ÅRSMÄNGD
(TON)

ANLÄGGNING BEARBETNING

Burseryd 80 Direkt på mark, inhägnat Delas upp i två fraktioner: kompost
och bioenergi. Komposten
komposteras på plats och fraktionen
för bioenergi körs till Mossarp ÅVC
för flisning.

Hestra 117 Direkt på mark, inhägnat

Reftele 130 Direkt på mark, inhägnat

ÅVC Mossarp Direkt på mark, inhägnat Komposteras på plats. Grövre
grenar flisas för bioenergi

ÅVC
Smålandsstenar

Direkt på mark, inhägnat Komposteras på plats. Grövre
grenar flisas för bioenergi

6.6.2 Gnosjö

PLATS ÅRSMÄNGD
(TON)

ANLÄGGNING BEARBETNING

Gnosjö Totalt:
Krossning 150-
400
Komposterbart
100-150
Större grenar
och stubbar 25

Direkt på mark, öppen Krossning/flisning. Blandas med
avloppsslam för att bli kompostjord.
Används sedan till sluttäckning av
deponi. Kommuninvånare erbjud att
hämta kompostjorden.

Hillerstorp Direkt på mark, öppen

Kulltorp Direkt på mark, öppen

Nissafors Direkt på mark, öppen

Åsenhöga Direkt på mark, öppen

6.6.3 Vaggeryd

PLATS ÅRSMÄNG
D (M3)

ANLÄGGNINGAR BEARBETNING
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ÅVC Vaggeryd 1750 (flisbart)

1000 (övrigt)

På asfaltsyta, inhägnat Flisbart städas och skjuts ihop,
Flisas och transporteras bort av
externt bolag. Övrigt komposteras
och sållas i egen regi

Skillingaryd 2250 (flisbart)

1500 (övrigt)

På asfaltsyta, öppen Städas och skjuts ihop. Flisas och
transporteras bort av externt bolag

Övrigt transporteras till
anläggningen i Vaggeryd där det
komposteras och sållas

Klevshult 60 (flisbart)

40 (övrigt)

På hårdgjord yta, öppen Städas och skjuts ihop. Flisas och
transporteras bort av externt bolag.
Övrigt får ligga kvar i några år
innan borttransport

Hok 300 (flisbart)

150 (övrigt)

På hårdgjord yta, öppen. Städas och skjuts ihop. Flisas och
transporteras bort av externt bolag.
Övrigt transporteras till ÅVC i
Vaggeryd

Hagafors 30

(flisbart)

Container under sommaren Ställs ut, hämtas och töms av
externt bolag
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6.6.4 Värnamo

PLATS ÅRSMÄNG
D

ANLÄGGNINGAR BEARBETNING

Bor Öppen och obemannad
anläggning, Inhägnad,
belysning och hårdgjordyta
saknas

Transporteras till anläggning i
Värnamo. Flisbart flisas ett par
gånger/år. Materialet används till
täckning av deponi. Komposterbart
material läggs i limpor och sållas till
matjord för kommunens egen
verksamhet samt för försäljning till
kommuninvånare.

Horda Öppen och obemannad
anläggning, Inhägnad,
belysning och hårdgjordyta
saknas

Värnamo Öppen och obemannad
anläggning, Inhägnad,
belysning och hårdgjordyta
saknas

ÅVC Stomsjö Insamling av sker i
container vid ramp.
Avlämning kan endast ske
när ÅVC är öppen.

Bemannad 5
vardagar/vecka och varje
helgfri lördag

Transporteras till anläggning Lekelund
i Värnamo

ÅVC Rydaholm Insamling av sker i
container vid ramp.
Avlämning kan endast ske
när ÅVC är öppen.

Bemannad 1 vardag/vecka
och helgfria lördagar udda
veckonummer.

Transporteras till anläggning Lekelund
i Värnamo

ÅVC Bredaryd Insamling av sker i
container vid ramp.
Avlämning kan endast ske
när ÅVC är öppen.

Bemannad 1 vardag/vecka
och helgfria lördagar
jämna veckonummer.

Transporteras till anläggning Lekelund
i Värnamo
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7 Förebyggande av avfall

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i

både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.

Avfallshierarkins prioriteringsordning är:

 förebyggande av avfall

 återanvändning

 materialåtervinning

 annan återvinning, till exempel energiåtervinning

 bortskaffande.

Nationellt har fokus lagts på fyra avfallsströmmar som har stor miljöpåverkan:

 textilier

 mat

 elektronik

 bygg- och rivningsavfall.

Som ett exempel kan nämnas att kostnaden för matsvinnet motsvarar 4 000–6 000 kronor för

ett hushåll varje år. Som matsvinn räknas onödigt matavfall, det vill säga mat som hade kunnat

ätas upp om den hanterats på rätt sätt och konsumerats i rätt tid.

Tabell 13. Kundundersökning 2016 – attityder och beteenden (röd= minst 5 % enheter sämre

än Sverige medel), grön= minst 5 % bättre)

ATTITYDER
OCH
BETEENDEN,
2016, %

GISLAVE
D

GNOSJ
Ö

VAGGERY
D

VÄRNAM
O

GGVV
MEDE
L

SVERIG
E

MEDEL

Andel som till stor

del eller helt

minimerar

pappersanvändni

ng

22 - 27 25 25 30

Andel som till stor

del eller helt

undviker att

slänga mat

73 - 78 76 76 74

Andel som till stor

del eller helt

undviker att köpa

42 - 38 39 40 46
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nya plastpåsar i

mataffär

Andel som är

ganska eller

väldigt mycket

villig att ändra

levnadssätt för att

minimera

avfallsmängderna

50 35 52 52 47 46

Andel som

ganska eller

väldigt mycket

styr sin

konsumtion mot

ökad

återanvändning

47 43 54 54 50 48

Andel som

ganska eller

mycket sannolikt

skulle sälja/lämna

saker för

återanvändning

84 83 81 89 84 83

Andel som

ganska eller

mycket sannolikt

skulle köpa

begagnade saker

38 30 48 42 40 45

Medel område

attityder och

beteenden

51 - 54 54 52 53

Gnosjö genomförde sin undersökning 2015 och vissa frågor har tillkommit 2016.

Styrkor

 Vaggeryd och Värnamo har förhållandevis stor andel av hushållen som är villiga att ändra

sitt levnadssätt för att minimera avfallsmängder och styra sin konsumtion mot ökad

återanvändning.

Svagheter

 Gnosjö har lågt engagemang och vilja hos hushållen att öka förebyggande och

återanvändning av avfall.
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8 Källsortering

Nuvarande system för källsortering är den minimala i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Detta innebär att hushållen sorterar ut farligt avfall samt förpackningar och returpapper från

övrigt som blir en form av blandsopa som går till förbränning.

Källsortering av matavfall sker ej förutom de som tillämpar hemkompostering av matavfall.

Samtliga kommuner erbjuder invånare och företag att lämna grovavfall och farligt avfall.

Tabell 14. Plockanalys villor 2015 (röd= minst 10 % sämre än Sverige medel), grön= minst 10 %

bättre)

PLOCKANAL
YS VILLOR,
2015

ANDEL

FÖRPACKNING

AR OCH

RETURPAPPER

I RESTAVFALL,

%

ANDEL

FARLIGT

AVFALL +

ELAVFALL/

BATTERIER

I

RESTAVFAL

L, %

FÖRPACKNING

AR OCH

RETURPAPPER

I RESTAVFALL,

KG/

HUSHÅLL*VEC

KA

FARLIGT AVFALL +

ELAVFALL/BATTERI

ER I RESTAVFALL,

KG/HUSHÅLL*VECK

A

Gislaved 25 2,35 - -

Gnosjö 55 0,70 - -

Vaggeryd 30 0,96 - -

Värnamo - 0,00 - -

GGVV medel 37 1,34 - -

Sverige 35 0,46 2,0 0,02
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Tabell 16. Kundundersökning 2016 – källsortering (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige

medel), grön= minst 5 % enheter bättre)

KÄLLSORTERING
, 2016, %

GISLAV
ED

GNOSJ
Ö

VAGGER
YD

VÄRNAM
O

GGVV
MEDE

L

SVERIG
E

MEDEL

Andel som anger
att de källsorterar
väldigt mycket
pappers-
förpackningar för
återvinning

48 - 68 54 57 64

Andel som anger
att de källsorterar
väldigt mycket
plastförpackningar
för återvinning

45 - 56 51 51 59

Andel som anger
att de källsorterar
väldigt mycket
metallförpackninga
r för återvinning

58 - 67 66 64 70

Medel område
källsortering

50 - 64 57 57 64

Gnosjö genomförde sin undersökning 2015 och dessa frågor har tillkommit 2016.

Svagheter

 Mycket hög andel farligt avfall samt elavfall/batterier i restavfallet

 Generellt låg andel av hushållen som anger att de källsorterar mycket av sina förpackningar

och på rätt sätt
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9 Insamling av hushållsavfall

I tabeller anger grönt> 10 % bättre och rött > 10 % sämre än Sverige medel, om inte annat

anges. Dessa värden anges enbart när tal är värderingsbara, d.v.s. det anger en styrka eller

svaghet.

Tabell 17. Nyckeltal och statistik hushållsavfall

AVFALLS-
MÄNGDER,
KG/PERSON

HUSHÅLLS-
AVFALL

EXKL SLAM

MAT-
OCH
REST-
AVFALL

VARAV
INSAM
LAT

MATAV
FALL

GROV-
AVFALL

FAR
LIGT
AVF
ALL

FÖRPACK-
NINGS- OCH
TIDNINGS-
MATERIAL

2015

Gislaved 460 214 0,9 176 10,3 42

Gnosjö 475 182 0 220 10,3 48

Vaggeryd 559 172 0 280 9,9 73

Värnamo 384 219 0 91 11,0 48

GGVV medel 470 197 0,2 192 10,4 53

Sverige 509 213 26 202 8,6 69

2016

Gislaved 498 210 0,9 216 8,2 46

Gnosjö 628 196 0 362 12,7 44

Vaggeryd 544 171 0 268 11,2 69

Värnamo - 251 0 123 8,2 46

GGVV medel 557 207 0,2 242 10 51

Sverige 506 210 33 198 8,6 68
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Tabell 18. Miljövänliga drivmedel, %

MILJÖ, 2015 MILJÖVÄNLIGA DRIVMEDEL INSAMLING MAT- OCH RESTAVFALL,
%

2015

Gislaved 01

Gnosjö 0

Vaggeryd 0

Värnamo 100

GGVV -

Sverige 39

2016

Gislaved 0

Gnosjö 0

Vaggeryd 0

Värnamo 100

GGVV 25

Sverige 46
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Tabell 19. Kundundersökning 2016 – generella avfallstjänster (röd= minst 5 % enheter sämre

än Sverige medel), grön= minst 5 % enheter bättre)

GENERELLT
AVFALLSYSTE
M, %

GISLAVE
D

GNOSJ
Ö

VAGGERY
D

VÄRNAM
O

GGVV
MEDE
L

SVERIG
E

MEDEL

Andel som är
ganska eller
mycket nöjda
med
kommunens
avfallshantering

88 89 86 81 86 83

Andel som är
ganska eller
mycket nöjda
med hur
hämtning av
hushållsavfall
fungerar

88 90 94 92 91 89

Andel som
tycker det är
ganska eller
mycket enkelt
att lämna
förpackningar
och returpapper
till återvinning

84 83 87 75 82 80

Andel som
tycker det är
ganska eller
mycket enkelt
att lämna
grovavfall

75 68 70 71 71 64

Medel område
generellt
avfallssystem

84 83 84 80 83 79

Styrkor

 Generellt hög kundnöjdhet avseende avfallshanteringen i stort

Svagheter:
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 GGVV saknar källsortering av matavfall vilket ej överensstämmer med de nationella

miljömålen

 Låg insamling av förpackningar och returpapper, vilket indikerar bristande källsortering

 Onormalt låg insamling av grovavfall i Värnamo

 Låg kundnöjdhet enkelhet lämna förpackningar och returpapper i Värnamo

9.1 Insamling av förpackningar och returpapper
Återvinningsstationer (ÅVS) används för att samla in förpackningar och returpapper som ligger

under producentansvar. Producenterna har bildat Förpacknings- och tidningsinsamlingen för att

ansvara för insamlingen.

Tabell 20. Täthet ÅVS.

ÅVS, 2016 ÅVS PER 1000 PERSONER

Gislaved 0,57

Gnosjö 0,72

Vaggeryd 0,67

Värnamo 0,47

GGVV 0,61

Sverige medel 0,67

Tabell 21. Nyckeltal och statistik förpackningar och returpapper

FÖRPACKNINGAR OCH
RETURPAPPER,
KG/PERSON

TOTA
LT

PAPP
ER

PLA
ST

META
LL

GLA
S

RETUPAP
PER

2015

Gislaved 42 8,2 4,0 0,9 10,0 18,4

Gnosjö 48 7,6 2,9 0,8 16,3 20

Vaggeryd 73 14,0 5,6 1,6 14,2 38

Värnamo 48 9,2 4,4 1,7 13,6 19,5

GGVV medel 53 9,8 4,2 1,3 13,5 24

Sverige 69 13,8 6,3 1,7 17,8 29

2016

Gislaved 46 8,7 4,2 0,8 14,0 18,1
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Gnosjö 44 7,5 3,0 0,7 15,2 17,9

Vaggeryd 69 13,9 5,9 2,0 17,0 30

Värnamo 46 9,2 4,4 1,4 13,7 17,8

GGVV medel 51 9,8 4,4 1,2 15 21

Sverige 68 13,9 6,7 1,7 18,8 26

Tabell 22. Kundundersökning 2016 – förpackningar och returpapper (röd= minst 5 % enheter

sämre än Sverige medel), grön= minst 5 % enheter bättre)

FÖRPACKNING
AR OCH
RETURPAPPER,
%

GISLAVE
D

GNOSJ
Ö

VAGGERY
D

VÄRNAM
O

GGVV
MEDE
L

SVERIG
E

MEDEL

Andel som är
ganska eller
mycket nöjd
sammanfattnings
vis efter ett besök
vid ÅVS

70 79 77 80 77 72

Andel som är
ganska eller
mycket nöjd med
tillgänglighet ÅVS

88 76 91 72 82 74

Andel som är
ganska eller
mycket nöjd med
hur ÅVS fungerar
när det gäller att
lämna
förpackningar
och returpapper

81 85 85 83 84 79

Andel som är
ganska eller
mycket nöjd med
hur ofta
behållarna töms
på ÅVS

47 50 59 61 54 52

Andel som är
ganska eller
mycket nöjd med
hur rent och
snyggt det är på
ÅVS

50 70 59 55 59 50
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GGVV medel 67 72 74 70 71 65

Styrkor

 Hög kundnöjdhet med hur återvinningsstationerna fungerar, särskilt i Vaggeryd och Gnosjö.

Svagheter

 Generellt låg insamling av förpackningar och returpapper, vilket indikerar bristande

källsortering (ej Vaggeryd)

9.2 Insamling av grovavfall
Grovavfall samlas normalt in via kommunens återvinningscentraler. Det kan även vara möjligt

att få grovavfall hämtat vid fastighet. Med grovavfall avses skrymmande hushållsavfall som ej

kan lämnas i kärl vid fastighet.

Tabell 23. Nyckeltal och statistik mängder grovavfall

GROVAVF
ALL,
KG/PERS
ON

TOTA
LT

TRÄDGÅRDS-
AVFALL

TR
Ä

BRÄNNB
ART

WE
LL

METALL-
SKROT

GIP
S

2015

Gislaved 176 16,9 68 30 7,6 19,4 4,5

Gnosjö 220 37 72 46 10,9 34 2,7

Vaggeryd 280 121 70 51 4,5 21 1,5

Värnamo 91 4 18,
3

33 4,8 14,1 3,2

GGVV
medel

192 45 57 40 7,0 22 3,0

Sverige 201 34 56 47 6,1 20 3,6

2016

Gislaved 216 16,7 10
0

38 8 21 4,7

Gnosjö 362 155 55 86 11,9 32 3,8

Vaggeryd 268 111 68 48 7,4 19,6 3,5

Värnamo 123 13,9 25 41 5,6 17,8 3,7

GGVV
medel

242 74 62 53 8,2 22,6 3,9
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Sverige 198 32 57 44 6,2 21 3,8
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GROVAVFAL
L,
KG/PERSON

PLANGLA
S

PLAS
T

TEXTI
L

KONSTRUKTIONS-
MATERIAL

INER
T

2015

Gislaved - 4,0 0 - 24

Gnosjö - 3,3 0 3,4 6,8

Vaggeryd - - - - 10,7

Värnamo - - - - 14,0

GGVV medel - - - - 13,9

Sverige 0,34 1,3 0,05 23 9

2016

Gislaved - 4,1 0 - 22

Gnosjö - 3,7 0 2,9 8,8

Vaggeryd - - - - 10.7

Värnamo - - - - 16,3

GGVV medel - - - - 14,5

Sverige 0,94 3,1 0,55 23 10,1
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Tabell 24. Nyckeltal och statistik övrigt grovavfall

ÖVRIGT
GROVAVFA
LL

BYGGMATERIAL
TILL

ÅTERANVÄNDNIN
G, KG/PERSON

TEXTIL TILL
ÅTERANVÄNDNIN
G, KG/PERSON

ÖPPETTIDE
R STÖRSTA

ÅVC,
TIM/VECKA

ÖPPETTIDE
R STÖRSTA

ÅVC
KVÄLL/HEL

G,
TIM/VECKA

2015

Gislaved - - 41 8,5

Gnosjö - - 46 6

Vaggeryd - - 46 11

Värnamo 0 0 50 6

GGVV
medel

- - 46 7,9

Sverige 0 0,68 46 10

2016

Gislaved - - 41 8,5

Gnosjö - - 46 6

Vaggeryd - - 46 11

Värnamo 0 0 50 6

GGVV
medel

- - 46 7,9

Sverige 56 15
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Tabell 25. Kundundersökning 2016 – grovavfall (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige

medel), grön= minst 5 % enheter bättre)

GROVAVFALL/Å
VC, %

GISLAVE
D

GNOSJ
Ö

VAGGER
YD

VÄRNAM
O

GGVV
MEDE
L

SVERIG
E

MEDEL

Andel som är

ganska eller mycket

nöjd

sammanfattningsvis

efter ett besök vid

ÅVC

89 89 93 90 90 88

Andel som är

ganska eller mycket

nöjd med närhet till

ÅVC

75 77 67 77 74 69

Andel som är

ganska eller mycket

nöjd med öppettider

på ÅVC

75 68 75 74 73 72

Andel som är

ganska eller mycket

nöjd med

framkomlighet vid

ÅVC

82 84 87 81 84 80

Andel som är

ganska eller mycket

nöjd med

information/skyltnin

g vid ÅVC

87 82 86 82 84 83

Andel som är

ganska eller mycket

nöjd med

personalens

kunnighet och

servicekänsla vid

ÅVC

81 80 89 85 84 85

Andel som är

ganska eller mycket

nöjd med hur rent

och snyggt det är

på ÅVC

86 91 94 93 91 87
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Andel som är

ganska eller mycket

nöjd med

möjligheter att

lämna grovavfall till

återanvändning

43 - 89 69 67 70

Medel
grovavfall/ÅVC

77 - 85 81 81 79
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Styrkor

 Generellt hög kundnöjdhet gällande ÅVC, särskilt i Vaggeryd

Svagheter

 Öka service för att möjliggöra återanvändning vid ÅVC, främst i Gislaved

 Förbättra öppettider i Gnosjö ÅVC (kväll/helg)
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9.3 Insamling av farligt avfall och elavfall
Farligt avfall och elavfall från hushållen lämnas vid ÅVC eller vid olika platser där farligt avfall

och elavfall kan lämnas in. Det kan också vara möjligt att få detta hämtat vid fastighet via

budning.

Källsortering och omhändertagande av farligt avfall och elavfall är en av avfallshanteringens

viktigaste uppgifter.

Tabell 26. Nyckeltal och statistik mängder farligt avfall

FARLIGT
AVFALL,
KG/PERSON

TOTALT SMÅ-KEMIKALIER VATTEN-BASERAD

FÄRG

LÖSNINGS-MEDELS-BASERAD

FÄRG

OLJE-HALTLIGT IMPREG-NERAT

TRÄ

ASBEST ANNAT

2015

Gislaved 10,3 0,17 - 2,2 0,55 7,2 0 0,06

Gnosjö 10,3 0 - 0,99 0,37 8,9 0 0,01

Vaggeryd 9,9 0,14 - 1,2 0,37 7,9 0,15 0,06

Värnamo 11,0 0,04 0,83 0,58 0,35 8,4 0,37 0,43

GGVV medel 10,4 0,09 - 1,2 0,41 8,1 0,13 0,14

Sverige 8,6 0,17 1,0 0,91 0,49 5,6 0,31 0,11

2016

Gislaved 8,2 0,18 - 1,84 0,46 5,6 0 0,09

Gnosjö 12,7 0,09 - 2,08 0,58 8,1 1,8 0,03

Vaggeryd 11,2 0,32 - 0,77 0,41 9,5 0,10 0,07

Värnamo 8,2 0,01 0,84 0,54 0,35 5,5 0,21 0,8

GGVV medel 10 0,15 - 1,3 0,45 7,2 0.53 0,25

Sverige 8,6 0,21 1 0,87 0,47 5,7 0,29 0,14
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Tabell 27. Nyckeltal och statistik mängder elavfall

ELAVFALL,
KG/PERSON

ELAVFALL

TOTALT

BÄRBARA

BATTERIER

BILBATTERIER

2015

Gislaved 17 0,29 0,68

Gnosjö 13,9 0,32 0,41

Vaggeryd 15,5 0,1 0,82

Värnamo 13,6 0,28 0,78

GGVV medel 15,0 0,25 0,67

Sverige 15 0,29 0,84

2016

Gislaved 16,7 0,21 0,65

Gnosjö 12,9 0,32 0,07

Vaggeryd 15,3 0,20 0,72

Värnamo 14,0 0,33 0,88

GGVV medel 14,7 0,27 0,58

Sverige 14,4 0,25 0,86
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Tabell 28 Kundundersökning 2016 – farligt avfall (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige

medel), grön= minst 5 % enheter bättre)

FARLIGT
AVFALL, %

GISLAVE
D

GNOSJ
Ö

VAGGERY
D

VÄRNAM
O

GGVV
MEDEL

SVERIGE
MEDEL

Andel som
är ganska
eller mycket
nöjd med
information
om farligt
avfall

75 59 76 65 69 73

Andel som
lämnar in
ganska eller
väldigt
farligt avfall

80 58 85 75 75 74

Andel som
är ganska
eller mycket
nöjd med
tillgänglighe
t inlämning
farligt avfall

74 67 74 69 71 68

Andel som
lämnar in
ganska eller
väldigt
mycket av
elavfallet

84 75 86 80 81 81

Medel
område
farligt
avfall

78 65 80 72 74 74

Styrkor

 Vaggeryd och Gislaved har hög kundnöjdhet avseende service farligt avfall/elavfall och

bra attityd

Svagheter

 Gnosjö har låg kundnöjdhet avseende service farligt avfall/elavfall och bristfällig attityd
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10 Avfallets omhändertagande

Hushållsavfallets omhändertagande är till stor del inriktat på bästa möjliga miljö. Det avfall som

ända uppkommer ska helst återanvändas, sedan materialåtervinnas, energiutvinnas och sist

deponeras i enlighet med en så kallade avfallstrappan som numera är införd i Miljöbalken.

Allra sämst är dock att avfallet hamnar i naturen okontrollerat (nedskräpning, dumpning).

Matavfallet läggs i samma kärl som restavfallet och transporteras till förbränning. Viss del av

matavfallet hemkomposteras.

Grovavfallet används till olika ändamål, se kapitel 6.

Förpacknings- och tidningsmaterial ska materialåtervinnas, även om en stor andel hamnar i

soppåsen för restavfall.

Figur 6. Avfallstrappan.
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Tabell 29. Nyckeltal och statistik miljö (röd=10 % sämre än Sverige, grön 10 % bättre)

MILJÖ,
2015

MÄNGD

HUSHÅLLSAVFALL

INSAMLAT ÄMNAT FÖR

MATERIAL-

ÅTERVINNING,

KG/PERSON

ANDEL HUSHÅLLS-

AVFALL INSAMLAT FÖR

MATERIALÅTER-

VINNING, EXKL

BIOLOGISK

BEHANDLING (%)

ANDEL

UPPKOMME

T

MATAVFALL

SOM

BEHANDLA

S

BIOLOGISK

T SÅ ATT

BÅDE

VÄXTNÄRIN

G OCH

ENERGI

TAS

TILLVARA

(%)

HUSHÅLLS-

AVFALL TILL

DEPONERING,

KG/ PERSON

2015

Gislaved 97 21 <5 24

Gnosjö 120 25 0 6,9

Vaggery
d

117 21 0 10,7

Värnam
o

85 22 0 14,0

GGVV 105 22 0 13,9

Sverige
median

138 27 14,7 9,1

2016

Gislaved 103 21 0,67 22

Gnosjö 113 18 0 8.8

Vaggery
d

116 21 0 10,7

Värnam
o

89 20 0 16,3

GGVV 105 20 0,17 14,5

Sverige
median

132 26 13,9 7,5
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Tabell 30. Kundundersökning 2016 – miljö (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige medel),

grön= minst 5 % enheter bättre)

MILJÖ, % GISLAVE
D

GNOSJ
Ö

VAGGERY
D

VÄRNAM
O

GGVV
MEDEL

SVERIGE
MEDEL

Andel som
har ganska
eller
mycket
stort
förtroende
att det
avfall
kommunen
samlar in
behandlas
och
återvinns
på ett
riktigt sätt

73 79 83 75 78 78

Styrkor

 Värnamo använder enbart miljövänliga drivmedel

 Hushållen i Vaggeryd har högt förtroende för att avfallet omhändertas på ett riktigt

sätt, vilket kan vara lite tvetydligt då miljöresultatet är lågt

Svagheter

 Generellt dåliga miljövärden
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11 Slam

Samtliga kommuner hämtar också slam från enskilda brunnar och latrin. I flera kommuner

hämtas också fett från fettavskiljare.

Tabell 30. Nyckeltal och statistik mängder slam

SLAM MÄNGD
FLYTANDE
AVFALL
FRÅN

HUSHÅLL,
KG/PERSON

MÄNGD
FETTAVSKILJARSLAM,

TON

ANDEL ENSKILDA
AVLOPPSANLÄGGNINGAR

PER EN- OCH
TVÅFAMILJSHUS, %

2015

Gislaved - 70 34

Gnosjö - 50 35

Vaggeryd 183 100 34

Värnamo - - 31

GGVV
medel

- - 34

Sverige 235 185 30

2016

Gislaved - 70 34

Gnosjö - 50 33

Vaggeryd 194 110 33

Värnamo - - 29

GGVV
medel

- 77 32

Sverige 232 190 29
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12 Nedskräpning

Tabell 31. Nedskräpning (röd = 5 % enheter sämre än Sverige, grön 5 % enheter bättre)

NEDSKRÄPNIN
G, %

GISLAVE
D

GNOSJ
Ö

VAGGERY
D

VÄRNAM
O

GGVV
MEDE
L

SVERIG
E

MEDEL

Andel som till
stor del eller helt
instämmer i att
nedskräpning är
ett problem i
kommunen

28 - 23 23 25 31

Andel som till
stor del eller helt
instämmer i att
nedskräpning
har ökat de
senaste åren i
kommunen

33 - 34 38 35 36

Andel som till
stor del eller helt
instämmer i att
kommunen
skulle behöva
öka insatserna
för att minska
nedskräpning i
kommunen

45 - 43 43 44 47
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13 Nedlagda deponier

13.1 Inledning
För varje deponi bör plats och namn anges. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som

deponerats, deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod

som deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga.

Bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljö bör genomföras enligt

Naturvårdsverkets rapport 4947, Metodik för inventering av förorenade områden samt Statens

geotekniska instituts publikation 14, Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda

deponier – Information och råd.

Det är endast de nedlagda deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare som anges i

Renhållningsordningen.



13.2 Gislaved
Namn Plats MIFO, klass Deponerad

mängd (m3)
Typ av avfall Utbredning

(m2)
Tidsperiod i
drift

Mossarpstippen Mossarp 1:9 1,5 miljoner Hushållsavfall,
industriavfall och
miljöfarligt avfall

190 000 1968-2008

Barkdeponin i
Hällabäck

Hällabäck 1:43 3 7,5 Bark och spån 5 1960-talet-1974

Oskarstippen Balkvägen 10,
Smålandsstenar

150 000 Schaktmassor,
utsorterat bygg- och
rivningsavfall,
trädgårdsavfall

30 000 1977-1998

Broarydstippen A Granhult 1:5 Hushålls- och
industriavfall

900 ?-1975

Broarydstippen B Hestra 1:1, Broaryd
1:3

Hushålls- och
industriavfall

690 ?-1955

Tyngeltippen Burseryd 2:52 3 Hushålls- och
industriavfall

500 1950-? (ca 10år)

Burserydstippen Burseryd 2:53 2 Hushållsavfall,
industriavfall,
zinkhaltigt avfall från
Burseryds bruk

6 230 ?-1976

Refteletippen Ölmestad 19:1,
28:1

2 Hushållsavfall,
schaktmassor, bygg-
och rivningsvirke

15 000 1970-2004

Villstadtippen Isberga 6:11 3 Hushålls- och
industriavfall

37 000 1972-1983

Nissaforsvägen Fifflaryd 1:14 4 Hushålls- och
industriavfall

260/430 ?-1955
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Namn Plats MIFO, klass Deponerad
mängd (m3)

Typ av avfall Utbredning
(m2)

Tidsperiod i
drift

Våthultsvägen Gislaved 5:4 3 16000 Hushålls- och
industriavfall

800 1940-1950

Skeppshultstippen Skeppshult 1:41 2 Hushålls- och
industriavfall (sannolikt
mest schaktmassor)

3 582 1970(?)-1984

Kullsbo Slamtipp Burseryd 2:53 4

Stengårdshult Stengårdshults
prästgård 2:1

3 Hushållsavfall 5600 ?-1974

Sunnaryd Ås-Torp S:1 2 Hushållsavfall 2300 1960-1974

Skedet Ölmestad 5:2 1 Hushålls- och
industriavfall

1200 1950-1967

Tallberga Karaby 5:20 2 Hushålls- och
industriavfall

2000 1960-1972

Bjärsvedstippen Alabo 3:1 2 46800 Hushålls- och
industriavfall

15 600 1965-1977

Stenbrohult Stenbrohult 1:10 3 Hushålls- och
industriavfall

1955-1963

Valdshult Norra valdshult
1:12

Hushållsavfall 350 ?-1974

Vikabotippen Vickelsberg 1:17 2 Hushålls- och
industriavfall

9500 1935-1972

Reftele stentipp Ölmestad 28:1 2 Hushållsavfall,
byggavfall,
schaktmassor

8800 ?-1980

NIAB:s Stora Hestra 6:1 4 7600 Hushålls och
industriavfall

1900 1940-1965
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Namn Plats MIFO, klass Deponerad
mängd (m3)

Typ av avfall Utbredning
(m2)

Tidsperiod i
drift

Gislaved slamtipp Gislaved 2:81 3 2150 Hushålls- och
industriavfall

4300 1979-1985

Intill Anderstorp
motorbana

Lövås 3:10 3 12 000 Hushålls- och
industriavfall

6190 1963-1968

Hällabäckstippen Hällabäck 1:40 Hushålls- och
industriavfall

700 1960-1970

Isberga Isberga 6:4 47 000

Båraryds skola Gislaved 3:1 Hushålls- och
industriavfall

5600 1967-1974

Rondellen Reftele Ölmestad 8:134

Brännburen Ölmestad 7:1
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13.3 Gnosjö
Namn Plats MIFO, klass Deponerad

mängd (m3)
Typ av avfall Utbredning

(m2)
Tidsperiod i drift

Kloakslam Väster Gynnås Gynnås 1:12 4 8000 Kloakslam 1950-1985

Nedlagd tipp Sjöarp Gårö 1:225 4 Hushålls-, industri-,
och farligt avfall

5000 ?-1968

Nedlagd soptipp för
Marieholmsområdet

Skärvhult 2:7>3 1 Hushålls-, industri-,
och farligt avfall, färg,
lösningsmedel

1950-1970-talet

Gammal tippbotten för
metallhydroxidslam

Töllstorp 1:341 4 Metallhydroxidslam 1969-1980

Deponeringsanläggning
för metallhydroxidslam o
dyl.

Hornabo 1:141 2 3000 Metallhydroxidslam 1978-1984

Gammal tipp Marieström Töllstorp 1:468 2 6000-9000 Hushålls- och
industriavfall

50-talet-1972

Gammal tipp
pulkabacken

Hillerstorp 2:69 3 Hushålls-, industri-,
och farligt avfall

3000 ?-1968

Gammal tipp för
Kulltorpsområdet

Aggarp 1:83 4 Hushålls-, industri-,
och farligt avfall

3000 1930-1970

Gammal tipp för
Nissaforsområdet
(centrum)

Nissafors 1:16 1 Hushålls-, industri-,
och farligt avfall

50-talet-1972

Gammal tipp för
Nissaforsområdet
(Anderstorpsvägen)

Nissafors 1:16 2 6000 Hushålls-, industri-,
och farligt avfall

50-talet-1970

Gammal tipp Flyhyltan Åsenhöga
prästgård 1:1>1

3-2 4000 Hushålls- och
industriavfall

1960-1978
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Namn Plats MIFO, klass Deponerad
mängd (m3)

Typ av avfall Utbredning
(m2)

Tidsperiod i drift

Slamdeponi Åsenhöga Åsenhöga
prästgård 1:39

3 Biologisk damm 1942-1980

Vegetationstipp
Åsenhöga

Åsenhöga
prästgård 1:38

2 Vegetation,
hushållsavfall,
misstankar om
oklorerade organiska
ämnen

50-talet-1990

Vegetationsupplag
Kulltorp

Kulltorp2:1>1 4 800 Biologiska dammar,
vegetation

1961 (som
biologiska dammar-
pågående som
vegetationsupplag)

Gammal tipp nära
Friskatorp

Älmås 1:1 3 Industriavfall 1950-1970-tal

Gammal tipp på väg mot
vindkraftsbygget,
Nybygget

Älmås 1:1 2 Industriavfall -

Hushållstipp precis vid
Friskatorpet

Älmås 1:1 3 Hushållsavfall 1938-1980-tal

Gynnås 6 ha
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13.4 Vaggeryd
Namn Plats MIFO, klass Deponerad

mängd (m3)
Typ av avfall Utbredning (m2) Tidsperiod i drift

Skillingaryds
avfallsupplag

Lägret 1:6 1 200 000
(förorenade
massor)

Hushållsavfall,
trädgårdsavfall,
industriavfall, farligt avfall,
byggavfall, berg- och
schaktmassor, spån

40 000 1959/60-1970

Åkers
avfallsupplag

Åker 1:1 3-2 Hushållsavfall,
trädgårdsavfall, farligt avfall

1950-talet-1974

Bondstorps
avfallsupplag

Bondstorp 1:17 2 2000 Hushållsavfall, industriavfall,
trädgårdsavfall, byggavfall,
farligt avfall

1000 1967-1983

Hagafors
avfallsupplag

Horshaga 1:41 3-2 Hushållsavfall,
trädgårdsavfall,
industriavfall, farligt avfall

1954-1980

Hoks avfallsupplag Morarp 2:98 1 30 000 Hushållsavfall,
trädgårdsavfall,
industriavfall, farligt avfall

4000 1950-1984

Kalvadalens
avfallsupplag

Staren 6, 7 1 Hushållsavfall,
trädgårdsavfall,
industriavfall, farligt avfall

?-1950

Klevshults
avfallsupplag

Rösberga 1:21 3-2 Hushållsavfall,
trädgårdsavfall,
industriavfall, farligt avfall

1950-talet-1984

Skillingaryds N
avfallsupplag

Pålen 1:1 1 Hushållsavfall,
trädgårdsavfall,
industriavfall, farligt avfall

1940-talet-1959/60
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13.5 Värnamo
Namn Plats MIFO,

klass
Deponerad
mängd (m3)

Typ av avfall Utbredning
(m2)

Tidsperiod i
drift

F.d. Forsheda avfallsupplag Djuragärde 1:4 2 90 000 Hushållsavfall -71,
industriavfall-76 schakt

11 000 1954-1976/-88

Bors avfallsupplag Voxtorps-Åsen
1:6

Hushållsavfall, industriavfall,
schakt

Bors avfallsupplag Lundboholm 3:1 Hushållsavfall, industriavfall 1940-1970-t

Bredaryds avfallsupplag Bredaryd 7:44 2 30 000 Hushållsavfall, industriavfall,
schakt

5 000 1964-1972/-88

Bredaryds gamla avfalls-
upplag

Bredaryd 1:10 3 5 000 Hushålls- och industriavfall 5 000 1940-t-1965

Bredaryds vegetationstipp Bredaryd 24:1 3 45 000 Hushålls- och industriavfall,
fr. 1991 schaktmassor

11 000 1971-2000/2009

F.d. Lannamo avfallsupplag Lanna 5:6 3 2 000 Hushålls och -industriavfall 1 000 1940-t-1971

F.d. Österskogs avfalldeponi
m.fl.

Vällersten 2:3 Hushålls- och industriavfall,
miljöfarligt avfall, resp.
skrotanläggning

22 000 1952-73 resp.
1977

Finnvedens Bil AB Jaktfalken 1 Avfallsanläggning 1922-1950

Forsheda avfallsupplag Forsheda 5:108 2 4 000 Hushållsavfall, industriavfall
1930-60t

2 000 1910-1960t

Havrida slamtipp Havrida 2:6 4 <5 000 Slam 5 000 1970-75

Horda avfallsupplag Söderåsen 1:3 Hushållsavfall 1940t-1966

Hångers avfallsupplag Hånger 2:32 3 500 Hushålls- och industriavfall 500 1940t-1966

Kärda avfallsupplag Kärda 1:1 2 2000 Hushålls- och industriavfall. 500 1940t-71
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Lanna avfallsupplag Lanna 1:44 3 2000 Hushålls- och industriavfall 900 1940t-1971

Lekelundstippen Sörsjö 3:1 Industriavfall, Miljöfarligt
avfall, FA schakt mm

1969-

Nydala avfallsupplag Nydala 1:10 Hushållsavfall -1971

Nylunds avfallsupplag Nylund 1:1 Hushålls- och industriavfall,
miljöfarligt avfall, gummi

1928-1950

Ohs avfallsupplag Os 1:3 Trädgårdsavfall

Ohs barkupplag Os 2:1 Bark

Rydaholms avfallsupplag Sävrarp 1:149 Hushålls- och industriavfall -1971

Slamdeponi på Nöbbeleds
Mosse.

Hjälshammar
5:11

Slam från reningsverk och
trekammarbrunnar

1968-1977

Slamtipp, Rydaholms
avloppsreningsverk

Hjortsjö 7:9 Slam från
avloppsreningsverk och
trekammarbrunnar, bark,
schakt

Stomsjö avfallsanläggning Stomsjö 1:1 Hushålls- och industriavfall,
aska

1972-2008

Tånnö avfallsupplag Tånnö 3:1 Hushålls- och industriavfall -1971

Tånnögatans avfallsupplag,
Värnamo

Rörstorp 6:30 Snö 1960-70t

Värnamo avfallsupplag Västhorja 12:1 Cyanider och kromater 1964

Åminnes avfallsupplag Helmershus 6:7 Hushålls- och industriavfall 1933/-51-1972



14 Uppföljning föregående avfallsplan

14.1 Gislaved
Senaste avfallsplan gäller i 10 år från 2011 med omprövning varje mandatperiod.

Målområde 1

Minska avfallsmängderna

MÅL OCH DELMÅL UPPFÖLJNING

1. Den totala mängden hushållsavfall ska
minska jämfört med 2004.

Mängd 2004: 12481 ton

Mängd 2015: 12487 ton

1.1 Mängden grovavfall som lämnas på
ÅVC till förbränning och deponering, ska
minska med 10 % jämfört med 2008.

Årlig mätning av mängden grovavfall till
förbränning och deponering.

Mängd 2008: 1369 ton

Mängd 2016: 4789

1.2 Mängden insamlat blandat kärl- och
säckavfall ska minska med 20 %.

Årlig mätning av mängden insamlat kärl- och
säckavfall.

Mängd 2008: 6968 ton

Mängd 2016: 6292 ton

2. Den totala mängden avfall ska minska
jämfört med 2004.

Målområde 2

Säker hantering av farligt avfall

MÅL OCH DELMÅL UPPFÖLJNING

3. Allt farligt avfall som uppkommer ska
tas om hand på ett säkert sätt.

Riktad informationskampanjer genomförda

3.1 Inget farligt avfall ska finnas i insamlat
kärl- och säckavfall.

Plockanalys (2015) visar att andelen farligt
avfall i restavfall är 0,9 % för villor och 3,7
% i lägenheter

3.2 Antalet inlämningsställen för farligt
avfall i kommunen ska öka jämfört med
2008.

Antal inlämningsställen 2008: 4st

Antal inlämningsställen 2017: 4 st

3.3 Företagen ska ha god kunskap om
farligt avfall och en miljömässigt riktig
hantering.
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Målområde 3

Avfall som resurs

MÅL OCH DELMÅL UPPFÖLJNING

4. Minst 35 % av matavfallet från hushåll,
restauranger, storkök och butiker ska tas
omhand så att växtnäringen utnyttjas.

Ej någon uppföljning

4.1 Insamling av matavfall från
verksamheter med hög andel matavfall för
borttransport till rötningsanläggning som
tillser att växtnäringen i detta material
utnyttjas.

Ej uppnått

4.2 Insamling av matavfall från hushåll för
borttransport till rötningsanläggning som
tillser att växtnäringen i detta material
utnyttjas.

Start 2018

4.3 Minst 20 % av matavfallet från
hushåll, restauranger, storkök och butiker
ska tas omhand så att växtnäringen
utnyttjas.

Start 2018

5. Fosforföreningarna i avlopp ska
utnyttjas som växtnäring i större
omfattning än idag (2010).

Det finns ingen metod att följa upp målet
idag. Målet följs upp genom genomförda
åtgärder i åtgärdsprogrammet.

5.1 Utvecklat samarbete och samsyn inom
kommunens avdelningar för va och
renhållning vad gäller slamfrågan.

Ej uppnått

5.2 Egen eller delägd anläggning för
utvecklad hantering av avloppsslam.

Finns ej

Målområde 4

Användarvänligt och miljöriktig avfallshantering

MÅL OCH DELMÅL UPPFÖLJNING

6. Insamlingen ska vara estetiskt tilltalande
och ha god tillgänglighet och säkerhet för
hushållen samt säkerställa en separat
hantering av farligt avfall. Minst 90 % av
hushållen ska vara nöjda med
insamlingssystemen.

Kundersökning från 2016 visar att 88 % av
hushållen är nöjda eller mycket nöjda.

7. Nedskräpningen utomhus på allmänna
platser och naturmiljö som allmänheten
har tillträde till ska minska. Minst 90 % av

Senaste kundnöjdhetsundersökningen (2016)
visar att det är 30 % som inte alls eller till
liten del instämmer i att nedskräpning är ett
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hushållen är nöjda. problem i kommunen.

8. En effektivare och mindre
miljöbelastande kommunal
avfallsorganisation.

Under planperioden har ett
samverksamhetsarbete pågått som resulterat i
bildandet av SÅM-samverkan återvinning
miljö

8.1 Inga latrinabonnemang finns i
kommunen.

Målet ej uppnått. 35 kunder med latrin fanns
2017

8.2 Minst hälften av alla kommunala
sophämtningsfordon ska gå på fordonsgas.

Aktuella uppgifter finns inte.

8.3 Ökad regional kommunsamverkan
inom avfallsområdet.

Bildat kommunalförbundet SÅM 2017

9. Kommunen ska ha god kunskap om och
kontroll över de nedlagda deponierna så att
dessa inte påverkar miljön negativt på lång
sikt.

Inventering MIFO fas 1 pågår och beräknas
vara klar årsskiftet 2017/2018

9.1 Uppföljning av miljöpåverkan från de
deponier som tillhör riskklass 1 eller 2 ska
ha påbörjats.

Se ovan

14.2 Gnosjö
Senaste avfallsplan gällde 2006 – 2010. Planen är helt inaktuell och bedöms vara irrelevant att

följa upp.

14.3 Vaggeryd
Senaste avfallsplan gällde 2007 – 2010. Planen är helt inaktuell och bedöms vara irrelevant att

följa upp.

14.4 Värnamo
Senaste avfallsplan gällde 2004 – 2007. Planen är helt inaktuell och bedöms vara irrelevant att

följa upp.

15Miljöbedömning

Avfallsplanen ska enligt NFS 2006:6 innehålla en beskrivning av hur den miljöbedömning av

planer och program som krävs enligt kapitlet 11–18§§ miljöbalken, har genomförts. Syftet med
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en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter en plan eller ett program så att en hållbar

Utveckling främjas.

Det finns inget generellt lagkrav på miljöbedömning av alla avfallsplaner men en inledande

analys (behovsbedömning) miljöbedömningen ska leda fram till om planens genomförande kan

medföra en betydande miljöpåverkan, dvs om det finns det mål och åtgärdsförslag planen som

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En avfallsplan ska generellt alltid antas medföra

betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för ett ”framtida tillstånd”. Inom ramen

för den fortsatta miljöbedömningen ska  sådana fall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

upprättas. Följaktligen behöver avfallsplaner som endast innebär mindre ändringar inte miljö

bedömas.

15.1 Behovsbedömning
Det konstateras att föreliggande avfallsplan framförallt omfattar mål och åtgärder rörande

införande av källsortering av matavfall samt förpackningar och returpapper vid fastighet samt

informationsinsatser och utredningar i kunskapshöjande syfte främst inom följande

målområden:

 Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar

konsumtion1 och ökad återanvändning

 Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och

materialåtervinningen ska öka

 Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås

 Insamlingen av farligt avfall ska förbättras

 Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska

förbättras

 Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta

möjliga påverkan av farliga ämnen

 Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier ska minska

 Nedskräpning ska minska i städer, naturområden samt längs sjöar och vattendrag

 Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt använda

miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt

I korthet bedöms miljökonsekvenserna enligt nedan.

Miljöproblem kopplat till avfall och avfallshantering

 Ökande avfallsmängder och outnyttjade resurser i avfallet

För varje år ökar avfallsmängderna per hushåll och resurserna i avfallet tas inte alltid tillvara på
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ett optimalt sätt. Exempelvis skulle återanvändningen av olika produkter kunna öka. Med ännu

bättre sorterade fraktioner skulle mindre spill- och kassationer fås i återvinningsprocesserna.

Producentansvaret för förpackningar ställer krav på att produkterna ska utformas så att volym

och vikt begränsas och att de ska vara återanvändbara och återvinningsbara. I vilken grad detta

har uppnåtts är dock oklart. För produkter som inte omfattas av producentansvar finns inget

krav på att de ska utformas för att underlätta materialåtervinning. För avfall som inte omfattas

av producentansvar saknas till stor del system för insamling till materialåtervinning. Det gäller

till exempel möbler och leksaker.

Ett problem som är nära kopplat till ökande avfallsmängder och brister i insamlingen är

nedskräpning.

 Skadliga ämnen

I avfallshanteringen förekommer en stor mängd miljö- och hälsoskadliga ämnen. Ämnena

hanteras dels separat som farligt avfall, dels som föroreningar i annat avfall. Trots långtgående

reningsåtgärder sker utsläpp och spridning av farliga ämnen via rökgaser från förbränning av

avfall och via lakvatten från deponering. Också vid olyckshändelser, brand samt olaglig

dumpning eller annan felaktig hantering av avfall sprids farliga ämnen. De kan också spridas

om de ingår i avfall för materialåtervinning.

 Växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från avfall och avfallshantering är betydande. De sker inte enbart

från dagens avfall och avfallshantering utan växthusgaser avgår också från nedlagda deponier.

Utsläppen behöver minskas både genom förebyggande av avfall, det vill säga genom åtgärder

som hindrar att avfall uppkommer, och genom åtgärder i hanteringen av det avfall som uppstår.

Om man slår ihop både påverkan uppströms (vid produktion) och påverkan under avfallsfasen

kan man se att de avfallsströmmar som ger upphov till allra störst klimatpåverkan återfinns i

hushållsavfallet. Räknat per ton avfall ger el-avfall upphov till den största klimatpåverkan och

den näst största ger textilavfall upphov till. Även blandat avfall från byggsektorn har mycket

stor klimatpåverkan om man slår ihop både påverkan uppströms och påverkan under

avfallsfasen.

När det gäller avfallsanläggningarna så bidrar dessa också till utsläpp av växthusgaser,

exempelvis genom utsläpp från avfallsförbränningsprocesser, gasbildning i deponier som är i

drift och vid biologisk behandling genom kompostering och rötning. Växthusgaser avgår också

under tiden avfallet lagras inför behandlingen.

Transporter av avfall bidrar också till utsläpp av växthusgaser.

 Förorening av mark, grund- och ytvatten

Utsläppen från deponier har minskat, både beroende på minskad deponering och på högre

miljöskyddskrav på deponierna.
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Gamla, nedlagda deponier utgör risk för förorening av mark, grund- och ytvatten men även för

gasutveckling. Miljöskyddet vid och lokaliseringen av dessa äldre deponier är generellt sämre

än vid de deponier som är i drift idag.

Bedömning av miljöpåverkan

Även planer och program som huvudsakligen har en positiv miljöpåverkan, så som

avfallsplaner, kan medföra en betydande risk för negativ miljöpåverkan med avseende på vissa

miljöaspekter.

I tabell nedan visas en sammanställning över vilka miljöaspekter som bedöms kunna komma

att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av avfallsplanen på länsnivå. Påverkan på

de olika aspekterna kan vara antigen positiv eller negativ eller både positiv och negativ.

ASPEKT INTE BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN

TROLIGEN BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN

Biologisk mångfald, växt- och
djurliv

X

Befolkning och människors
hälsa

X (positiv)

Mark X

Vatten X

Luft och klimatfaktorer X (positiv)

Materiella tillgångar X (positiv)

Landskap X

Bebyggelse X

Forn- och kulturlämningar samt
annat kulturarv

X

Miljöaspekter som kan komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av planen

är främst;

 Befolkning och människors hälsa

Om vi lyckas förebygga avfall har det positiv betydelse för resurshushållningen samt

människors hälsa och miljön i de tillverkande länderna, det vill säga även långt utanför

nationsgränsen.

 Luft och klimatfaktorer

Vid genomförandet av planen bedöms positiva effekter förväntas uppstå genom minskade

utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar på grund av omhändertagande av matavfall

där fordonsgas produceras.
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Den föreslagna inventeringen av nedlagda deponier syftar till att ge ett underlag för

åtgärdsprioritering. Åtgärderna kan i sin tur minska okontrollerat läckage av metangas från de

äldre deponierna.

Målen och åtgärderna som handlar om förebyggande av avfall kommer sannolikt att medföra

minskade utsläpp av växthusgaser, särskilt i uppströmsledet.

Ökad biologisk behandling av avfall kan medföra bland annat ökade utsläpp av växthusgaser vid

lagring av avfallet inför behandling och vid kompostering. Vid rötning till biogas ersätter

biogasen ofta fossila fordonsbränslen och koldioxidutsläppen från vägtrafiken kan därigenom

minska.

 Materiella tillgångar

Genomförandet av planen bedöms ge betydande positiva effekter när det gäller materiella

tillgångar; Minskad resursförbrukning till följd av förebyggande av avfall och ökad

återanvändning kan förväntas.

Miljöaspekter som inte bedöms komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet

av planen

 Biologisk mångfald, växt- och djurliv

Det bedöms inte vara sannolikt att genomförandet av planen medför en nationellt betydande

positiv eller negativ påverkan på biologisk mångfald, växt- eller djurliv. Det kan däremot

förväntas viss lokal positiv påverkan på växt- och djurlivet genom att planen anger mål och

åtgärder för att minska nedskräpning.

 Mark

Omhändertagande av matavfall väntas generera biogödsel som kan användas på

jordbruksmark. Därigenom minskar behovet av inköp av fosfor.

Förorening av mark kan minska om nedskräpning och dumpning av avfall i naturen minskar i

enlighet med mål och åtgärder i planen.

 Vatten

Generellt bedöms genomförandet av planen ge positiva effekter för yt- och grundvatten.

Föroreningsproblematiken kring lakvatten från deponier, läckage av skadliga ämnen från

upplag och avfallsbränder kan antas minska om åtgärderna som föreslås i planen genomförs.
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16 Beskrivning av avfallsplanens framtagande

Avfallsplanen har genomförts i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän samt en politisk

styrgrupp bestående av kommunal- och oppositionsråd eller motsvarande från respektive

kommun.

Aktörer som samråd har hållits med är främst;

 konsumentrådgivare

 byggbolag

 näringslivsutvecklare

 fastighetsägare (kommunala såväl som privata)

 utbildningsansvariga

 evenemangsanordnare

 aktörer (kommunala såväl som privata) verksamma inom insamling, sortering,

återanvändning och materialåtervinning.

 organisationer (branschorganisationer, NGO:s etc.)

 allmänhet

 närliggande kommuner

 länsstyrelsen
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1 Bakgrund

Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus på deponering och

destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. Sammantaget förbrukas det mer

resurser såväl globalt som nationellt/regionalt/lokalt än vad som långsiktigt är hållbart. En

tydlig förändring måste ske för att säkerställa även kommande generationers förutsättningar att

leva i ett välfärdssamhälle.

Miljöbalken anger att kommunen har ett ansvar för att hushållsavfall omhändertas för att

tillgodose skyddet för människors hälsa och miljö och kommunen ska besluta om en

renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter) som ska innehålla uppgifter om åtgärder för att

minska avfallets mängd och farlighet.

För detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) och dessa får tas ut på sådant sätt att

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen ska bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå

EU:s avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet.

Avfallsplanen ska ses som en del i kommunens arbete med att uppnå en hållbar

avfallshantering med utgångspunkt från EU:s direktiv, nationella miljömål samt olika nationella

och regionala planer och program såsom det avfallsförebyggande programmet. Planen ska

också koordineras med lokala mål och program.
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2 Planens syfte och prioriterade områden 2018 – 2022

Avfallsplanen är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo som har tagit

beslut om att bilda ett kommunalförbund inom den lagstadgade kommunala

avfallshanteringen.

Kommunalförbundet har till syfte att skapa en verksamhet som ska;

 bedrivas rationellt och resurseffektivt

 sträva efter att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål

 bedrivas med hög service till kommunalförbundets kunder

Kommunalförbundet ska aktivt;

 arbeta för minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och återvinning samt

omhändertagande av matavfall som medför att miljö och klimat främjas

 fortlöpande utveckla verksamheten

 samarbeta med offentliga och privata aktörer

 ansvara för kommunikation med kunder

 vara engagerat i nationella och regionala sammanhang

Avfallsplanen avser att skapa en gemensam plattform för kommunalförbundet och dess

medlemskommuner, i syfte att utveckla en miljö- och serviceinriktad avfallshantering utifrån

EU:s avfallshierarki, som åskådliggörs via den så kallade avfallstrappan.
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Figur 1. Avfallstrappan

Kommunerna inom GGVV önskar med denna plan förbättra miljöarbetet och service för

hushållen. Avfallshanteringen ska utvecklas högre i den så kallade avfallstrappan, mot mer

förebyggande, återanvändning och återvinning. Statistik visar att GGVV ligger längre ner på

avfallstrappan än genomsnittet i Sverige.

Under perioden avses källsortering av matavfall införas samtidigt som fastighetsnära insamling

av förpackningar och returpapper via så kallade flerfackssystem.

Gislaved, Gnosjö och Värnamo har för avsikt att tillämpa flerfackssystem som i princip bygger

på flerfackskärl vid fastighet för matavfall, restavfall, förpackningar och tidningsmaterial samt

småbatterier, ljuskällor och småelektronik som möjligt tillval.

I Gislaved och Gnosjö införs systemet med början under 2018. I Värnamo under 2019

beroende på att nuvarande entreprenad går ut 2019-03-31. I Vaggeryd, som har avtal med

nuvarande insamlingssystem till och med 2020-12-31 ska val av system tas under 2018.

Dessutom avses det förebyggande arbetet förstärkas i syfte att minska avfallsmängderna och

öka återanvändning. Detta omfattar våra kommuner och dess invånare och organisationer där

alla måste bidra.

Ambitionen är också att utveckla service och standard vid återvinningscentraler.

Under planperioden föreslås det mest prioriterade för avfallshanteringen vara att förbättra

positionen i avfallstrappan, se ovan, med följande övergripande mål för respektive målområde

där fet stil anger de övergripande mål som prioriteras särskilt under kommande planperiod;

Övergripande mål 1: Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till

förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning

Övergripande mål 2: Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att

källsortera och materialåtervinningen ska öka

Övergripande mål 3: Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås

Övergripande mål 4: Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras

Övergripande mål 5: Standard och service på ÅVC inom GGVV samt tillgänglighet och

förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska

förbättras.

Övergripande mål 6: Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva

kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen

Övergripande mål 7: Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och

riskklassificerade

Övergripande mål 8: Nedskräpning ska minska

Övergripande mål 9: Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängder, öka

återanvändning och återvinning, använda miljövänliga material

och omhänderta farligt avfall på rätt sätt
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De övergripande målen ska ses som vägledande färdriktning utifrån planens prioriteringar

under planperioden.
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3 Mål och åtgärder

Mål och åtgärder är uppdelade i områden anpassade till avfallshanteringens olika delar med

avseende på EU:s och Miljöbalkens avfallstrappa samt utifrån vad som prioriteras i

kommunerna inom GGVV år 2018 - 2022.

Målen gäller under hela planperioden där övergripande mål riktar sig 10 – 15 år framåt i tiden

och dess underliggande delmål avser mätbart utfall år 2022. Som utgångspunkt för delmål

används basår 2016 (utfall nuvarande avfallsplan) om inte annat anges. Målen avses följas upp

årligen.

Åtgärderna avser det specifika övergripande målet och samtliga dess underliggande delmål.

Åtgärderna kan revideras årligen i syfte att uppnå uppsatta mål. Vid behov ska åtgärder

inarbetas i ansvarigas verksamhetsplaner/budget. Under varje område anges åtgärd med

ansvar och tidplan och kan vid behov revideras.

I separat underlag framgår uppgifter på utfall uppföljning avfallsplan, nationella regionala mål

och riktlinjer, statistik samt övriga uppgifter som ska framgå av en kommunal avfallsplan.

Figur 2. Struktur upplägg kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering
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3.1 Uppkomst, förebyggande och återanvändning av hushållsavfall

3.1.1 Nulägesanalys

I avfallshierarkin är förhindrande av avfallets uppkomst den högsta och viktigaste nivån som

alla länder i Europa strävar att förbättra och den är numera inarbetad i Miljöbalken. I GGVV

berör detta till stor del kommunernas och hushållens konsumtionsmönster samt källsortering i

hushåll, kommunal verksamhet och på arbetsplatser. Förebyggande av matsvinn och textilier är

särskilt prioriterat.

Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan har under senare år hamnat allt mer i fokus. 2012

startade FN ett tioårigt ramverk av program för att nå de mål för hållbar konsumtion och

produktion som FN antog i Johannesburg 2002, och i det internationella arbetet med Agenda

2030 är hållbar konsumtion och produktion ett av de fastställda 17 målen.

Nationellt anges att återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det

ska bli enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till

förberedelse för återanvändning. Återanvändning är en åtgärd som innebär att en produkt eller

komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen

vara avsedd för.

I Sverige är avfallshanteringen effektivare nu och orsakar mindre miljöpåverkan än förr. Men

avfallsmängderna fortsätter att öka. Mängden avfall per person måste minska för att

generationsmålet och flera miljökvalitetsmål ska nås.

Hushållsavfallet har legat relativt konstant de senaste åren, se tabell 1. I GGVV kastar således

ett medelhushåll ca 470 kg/person och år (2015), vilket är 8 % lägre jämfört Sverigesnittet (509

kg/person).

Inom miljömålsarbetet i Jönköpings län pågår arbete för att mäta matsvinn i kommunala

kostenheter. Detta arbete kan leda till att åtgärder införs i kommunala avfallsplaneringen under

planperioden.

TABELL 1. MÄNGD HUSHÅLLSAVFALL EXKL SLAM,
KG/PERSON

2013 2014 2015 2016

GISLAVED 528 493 461 498

GNOSJÖ 518 469 475 487

VAGGERYD 523 544 559 544

VÄRNAMO 390 454 384 456

GGVV 490 490 470 496

SVERIGE 513 520 509 515

Insamling av textilier är under utveckling inom GGVV med syfte att dels återanvända samt

materialåtervinna textilier.

Hushållens omdömen inom GGVV om avfallshantering mättes i en kundundersökning år 2016,

se underlag tabell 13.
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Av denna undersökning framgår bland annat följande för GGVV;

 25 % anger att de till stor del eller helt minimerar pappersanvändning (Sverige 30%)

 76 % anger att de till stor del eller helt undviker att slänga mat (Sverige 74%)

 40 % anger att de till stor del undviker att köpa nya plastpåsar i mataffärer (Sverige 46

%)

 47 % anger att de är ganska eller mycket villiga att ändra levnadssätt för att minimera

avfallsmängderna (Sverige 46 %)

 50 % anger att de ganska eller väldigt mycket styr sin konsumtion mot ökad

återanvändning (Sverige 48 %)

 84 % anger att de ganska eller väldigt mycket skulle lämna/sälja saker för

återanvändning (Sverige 83 %)

 40 % anger att de ganska eller väldigt mycket skulle köpa begagnade saker (Sverige

45%)

3.1.2 ÖVERGRIPANDE MÅL

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och

ökad återanvändning

3.1.3 Mätbara mål

ID Mätbara mål GGVV Basår

2016

Resultat

2022

M

1.2

Hushållens villighet att ändra levnadssätt för att minimera

avfallsmängder ska öka med 10 %

47 % 52 %

M

1.3

Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad

återanvändning ska öka med 10 %

50 % 55 %

3.1.4 Åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid

2017:1 Utveckla kommunikationskanaler

med beaktande av

- Effektiv och kommunikativ

uppföljning av plan för

avfallsförebyggande och

hållbar avfallshantering

- Kommunikationskampanjer

- Kommunikativ återkoppling

SÅM 2018–2022
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(varför göra rätt)

- Budskap och goda exempel

- Sociala medier

- Nätverk

- Sorteringsanvisningar

- Olika språk

2017:2 Utveckla nätverksarbetet inom

GGVV, främst inom;

- kommunernas kostenheter

(matsvinn)

- kommunernas

hållbarhetsarbete

- kommunala bostadsbolag

- Kommunala fastigheter

Avfallsplanegrupp 2018 -

2022

2017:3 Utveckla gemensam kommunal

policy avseende resurshantering

inom kommunala koncerner

gällande avfallsförebyggande och

återanvändning (ex upphandling,

återanvändning möbler, etc.)

Avfallsplanegrupp 2020

2017:4 Införa avfallshierarkin

(avfallstrappan) i kommunernas

strategiska dokument och

verksamhetsplaner

KS 2018 -

2022

2017:5 Utveckla upphandlingsmallar som

beaktar hållbar konsumtion och

avfallshierarkin med rutiner för

användning

Upphandlingsgrupp

GGVV

2018 -

2020

2017:6 Utveckla förutsättningar att

förbättra möjligheter till

avfallsförebyggande,

återanvändning och sortering i

hyreshusområden

Avfallsplanegruppen 2021 -

2022

Se även kapitel 3.5 angående återanvändning på ÅVC
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3.2 Källsortering och Materialåtervinning

3.2.1 Nulägesanalys

I avfallshierarkin är materialåtervinning det näst högsta steget efter minskad uppkomst och

förebyggande av avfall. Det avfall som ändå uppstår ska så långt möjligt materialåtervinnas.

Materialåtervinningen utgörs främst av förpackningar och returpapper och återvinning av olika

fraktioner som normalt lämnas vid ÅVC, exempelvis metall, elavfall, batterier, wellpapp, däck,

gips, planglas, plast och textilier. Omhändertagande av vissa grovavfallsfraktioner bör

utvecklas i syfte att öka materialåtervinning och minska deponering, ex gips och planglas.

Förpackningar och returpapper ska återvinnas och i dagsläget läggas på en återvinningsstation.

Ansvaret för insamling och omhändertagande av förpackningar och returpapper har normalt

förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB (bildat av producenterna för förpackningar och

returpapper). Kommunerna har möjlighet att sköta insamlingen och avsätta materialet till

återvinningsindustrin.

Insamlat hushållsavfall ämnat till materialåtervinning inom GGVV är lågt, 105 kg/person*år

(Sverige 137), vilket motsvarar ca 23 % sämre återvinning.

Nationellt anges att minst 90 % ska vara nöjda med insamlingen av hushållsavfall med koppling

till materialåtervinning. Textilier och elavfall anges som särskilt prioriterade områden. I GGVV

var 82 % ganska eller mycket nöjda med hur enkelt det är att lämna förpackningar och

returpapper till materialåtervinning (år 2016).

Hushållens källsortering är väldigt viktig för att säkerställa att farligt avfall separeras och lämnas

till avsedd mottagning och inte hamnar i restavfallet.

När källsortering av matavfall införts ska detta läggas i för ändamålet avsedd papperspåse.

Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att förpackningar och tidningar samlas in hos hushållen.

Detta innebär utökad service för hushållen då de inte längre behöver åka till en

återvinningsstation för att lämna sina förpackningar och tidningar. Det finns flera olika system

för FNI. De vanligaste systemen är ”Flerfackskärl” och ”Optisk sortering”.

Det är ca 35 kommuner i landet som har fastighetsnära insamling via flerfackskärl. Tre

kommuner har optisk sortering för förpacknings- och tidningsmaterial och ca 20 kommuner har

optisk sortering för endast mat- och restavfall.

Flerfackssystem innebär att hushållen sorterar sitt hushållsavfall i två kärl med vardera fyra

fack. Batterier, lampor och småelektronik läggs i en separat mindre behållare och hängs fast på

något av kärlen vid hämtning. Det finns totalt 11 fack för de olika avfallstyperna; matavfall,

restavfall, plastförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar,

metallförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, batterier, lampor och småelektronik.

Sorteringen av förpackningar och tidningar kan göras direkt i tunnorna istället för att ta plats

inomhus.

Flerfackskärlen töms vid olika tillfällen av ett insamlingsfordon med fyra fack.

Kundnöjdheten i kommuner som infört FNI via flerfackskärl är hög, se underlag kapitel 3. Som

förklaring till den höga kundnöjdheten anges den höga servicenivån som flerfackssystemet

innebär. Hushållen slipper mellanlagra stora volymer förpackningar och tidningar inomhus och
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sedan transportera det till en återvinningsstation.

I kommuner som infört FNI med flerfackssystem har man sett att utsorteringen och

insamlingen av förpackningar och tidningar har ökat jämfört med kommuner där förpackningar

och tidningar endast samlas in via återvinningstationer och att kundnöjdheten är hög. Det

primära syftet är att omhänderta matavfall så att nationella miljömål uppnås och öka

materialåtervinningen av förpackningar och returpapper.

Gemensamma hämtställen skulle kunna vara aktuellt i områden med svårigheter med att ha

kärlen vid fastighetsgräns, ex på grund av vägförhållanden, körvägar, etc.

Figur 3. Flerfackskärl

Vid senaste plockanalysen inom GGVV, år 2015 - 2016, kunde följande konstateras;

 Andel farligt avfall samt elvafall/batterier i villornas sopkärl var 0,7 % (Sverige i

kommuner utan källsortering matavfall 0,50 %)

 Andelen förpackningar och returpapper i villornas sopkärl var 33 % (Sverige i

kommuner utan källsortering matavfall 31 %).

 Andel farligt avfall samt elavfall/batterier i flerbostadshus var 1,4 % (Sverige i

kommuner utan källsortering matavfall 0,47 %)

 Andelen förpackningar och returpapper i flerbostadshus var 33 % (Sverige i kommuner

utan källsortering matavfall 33 %).

Sammantaget fungerar källsorteringen bristfälligt. I jämförelser med kommuner med

källsortering matavfall är resultaten avsevärt sämre och detta förstärks ytterligare vid

jämförelser med kommuner som infört FNI flerfack.

På frågor om hushållen källsorterar ganska eller mycket förpackningar av papper, plast och
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metall uppgav 82 % (Sverige 86), 76 % (Sverige 81) och 85 % (Sverige 88) detta. I dessa svar

saknas Gnosjö som genomförde undersökningen 2015 och då var frågorna ej med.

Under perioden 2018 – 2022 avses källsortering av matavfall införas samtidigt som
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper via så kallade
flerfackssystem.

Gislaved, Gnosjö och Värnamo har för avsikt att tillämpa flerfackssystem som i princip
bygger på flerfackskärl vid fastighet för matavfall, restavfall, förpackningar och
tidningsmaterial samt småbatterier och ljuskällor som möjligt tillval.

I Gislaved och Gnosjö införs systemet med början under 2018. I Värnamo 2019 -
2020 beroende på att nuvarande entreprenad går ut 2019-03-31. I Vaggeryd, som har
avtal med nuvarande insamlingssystem till och med 2020-12-31 ska val av system tas
under 2019.

Kommunikationen till hushåll och andra berörda måste utvecklas i syfte att förbättra

källsorteringen så att sorteringen i de 11 facken fungerar och att matavfallet uppnår hög

renhet.

Farligt avfall och el- och elektronikavfall behandlas under kapitel 3.4.

3.2.2 Övergripande mål

Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och

materialåtervinningen ska öka

3.2.3 Mätbara mål

ID Mätbara mål GGVV Basår

2016

Resultat

2022

M

2.1

Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl.

biologisk behandling ska förbättras med 30 %

21 % 27 %

M

2.2

Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar

och returpapper via fastighetsnära insamling ska vara minst 90

%, andel ganska eller mycket nöjda

- 90 %

M

2:3

Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall ska minska

med 20 %, villa samt lägenhet (utgångsår 2018)

Mäts

2018

3.2.4 Åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid

2017:7 Utveckla bättre service för insamling av förpacknings-

och tidningsmaterial genom att införa fastighetsnära

insamling av matavfall samt förpackningar och

returpapper via flerfackssystem

SÅM 2018 -

2022
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2017:8 Aktivt verka för regionala lösningar för insamling,

transport och avsättning av förpackningar och

returpapper

SÅM 2018 -

2022

2017:9 Genomföra branschanpassade (följer Avfall Sveriges

manual) plockanalyser och ta fram rutiner för fortsatta

analyser

SÅM 2018

2017:10 Utveckla information och kommunikation samt

återkoppling till hushållen om vikten och nyttan av

källsortering.

SÅM 2018 -

2022

2017:11 Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra källsortering

i kommunala verksamheter samt flerfamiljshus, i

samarbete med ex

- kommuner och dess verksamheter

- kommunala bostadsbolag

- privata bostadsbolag

- övriga berörda

SÅM 2020
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3.3 Omhändertagande av Mat- och restavfall

3.3.1 Nulägesanalys

För närvarande transporteras mat- och restavfall till avfallsförbränning.

I nationella miljömål anges att uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av

växtnäringen tillvaratas och minst 40 % går till energiutvinning. I GGVV har inte central

källsortering och insamling av matavfall införts ännu (2017).

I Sverige samlar 212 kommuner in matavfall1. Av dessa är det bara ca 22 kommuner som

komposterar matavfallet. Övriga behandlar det helt eller delvis via rötning.

Under 2017 - 2021 avser kommunerna i GGVV att succesivt införa källsortering av matavfall för

vidare transport till rötningsanläggning med gasproduktion för bästa möjliga ändamål samt

återföring av växtnäring. Därmed erhålls full miljönytta med det källsorterade matavfallet.

Förtroendet för att det avfall kommunerna samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt

uppgick 2016 till 78 % år (Sverige 76 %). Ett starkt förtroende bidrar till att hushållen gör sin

andel av arbetet för en bättre miljö. Det skiljer mellan kommuner, från 73 % i Gislaved till 83 % i

Vaggeryd.

För att kunna använda matavfallet till växtnäring krävs mycket god renhet, så att biogödseln

kan certifieras för ekologisk odling. I GGVV avses detta vara ett prioriterat område den

kommande planperioden 2018 – 2022 i syfte att säkerställa att full miljönytta uppnås. Bristande

kvalitet medför också ökade kostnader i och med att mottagning kan stoppas. Bedömningen är

att renheten i det matavfall som komposteras ofta har kvalitetsproblem. I Sverige uppgår

renheten till 96,5 % för villor och 94,4 % i lägenheter som ett genomsnitt2.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över behovet av att införa skatt på förbränning

av avfall. Om det blir aktuellt med förbränningsskatt på avfall kommer

förbränningskostnaderna att öka.

Ökad utsortering av förpackningar och tidningar innebär att en högre andel avfall går till

materialåtervinning stället för till förbränning (energiåtervinning). Detta medför att

avfallshanteringen tar ett steg uppåt i EU:s avfallstrappa. En annan miljönytta med

flerfackssystemet är att varje hushåll inte behöver köra sitt avfall till återvinningsstationerna

utan att det hämtas av sopbilen tillsammans med mat- och restavfallet.
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3.3.2 Övergripande mål

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås

3.3.3 Mätbara mål

ID Mätbara mål GGVV Basår

2016

Resultat

2022

M

3.1

Matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen

tillvaratas och minst 40 % går till energiutvinning

0 50 %

M

3.2

Andel fossilfria drivmedel för transporter av mat- och

restavfall ska uppgå till 100 %

- 100 %

3.3.4 Åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid

2017:12 Säkerställ fossilfria drivmedel för all insamling av

mat- och restavfall

SÅM 2018 –

2021

2017:13 Aktivt verka för regionala lösningar för insamling,

transport och behandling av matavfall

SÅM 2018 -

2022
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3.4 Farligt avfall och el- och elektronikavfall

3.4.1 Nulägesanalys

Minska avfallets farlighet för hälsa och miljö har länge varit en huvudsaklig uppgift för

samhället. På senare år bedöms frågan ofta hamnat lite i skuggan av att minska mängden avfall

och ökad återanvändning och återvinning.

Hushållens farliga avfall ska inlämnas på anvisade platser i kommunen, ex

återvinningscentraler.

Mängden farligt avfall är relativt högt i GGVV där ett medelhushåll lämnar ca 10,1 kg farligt

avfall per person och år (2016), vilket är ca 15 % högre jämfört Sverigesnittet (8,8 kg/person).

Orsaken till de höga mängderna är främst impregnerat trä som står för nästan 80 % av

mängderna.

TABELL 2. MÄNGD FARLIGT AVFALL FRÅN
HUSHÅLL, KG/PERSON

2013 2014 2015 2016

GISLAVED 6,8 9,9 10,3 8,2

GNOSJÖ 11,9 14,3 10,3 12,7

VAGGERYD 10,8 13,7 9,9 11,1

VÄRNAMO 9,3 11,3 11,0 8,2

GGVV 9,7 12,3 10,4 10,1

SVERIGE 7,9 8,4 8,6 8,8

Mängderna elavfall är normalt jämfört med Sverige och utgjorde 2016 ca 15 kg/person inom

GGVV.

I GGVV uppgick farligt avfall/elavfall i blandavfall till 0,58 % (Sverige 0,48 %) med stora

variationer mellan kommunerna.

Hushållens omdömen om avfallshantering mättes via kundundersökningar i samtliga

kommuner i GGVV år 2016;

 Andel hushåll som är ganska eller mycket nöjda med information om farligt avfall

uppgick till 69 % (Sverige 74%)

 Andel hushåll som är ganska eller mycket nöjda med tillgänglighet att lämna in farligt

avfall uppgick till 71 % (Sverige 71%)

 Andel hushåll som lämnar in ganska eller väldigt mycket av sitt farliga avfall uppgick till

75 % (Sverige 82 %)



16

3.4.2 Övergripande mål

Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras

3.4.3 Mätbara mål

ID Mätbara mål GGVV Basår

2016

Resultat

2022

M

4.1

Mängd farligt avfall och el- och elektronikavfall i hushållens

restavfall ska minska med 10 % (mätt som kg/hushåll*år med

utgångsår 2018)

Mäts

2018

3.4.4 Åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid

2017:14 Förbättra möjligheter att lämna farligt

avfall och el- och elektronikavfall

SÅM 2018 -

2022

2017:15 Utreda åtgärder för att minska

mängden impregnerat virke till förmån

till miljövänligare produkter genom

informationsinsatser.

Avfallsplanegrupp 2020-2022

Se även åtgärder kapitel 3.2
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3.5 Grovavfall/ÅVC

3.5.1 Nulägesanalys

Grovavfall, eller skrymmande avfall som är definitionen, lämnas normalt på kommunens

anvisade återvinningscentral. I en del kommuner tillämpas mobil insamling via särskilda

körscheman, exempelvis under våren. Budning (hämta grovavfall vid fastighet) till renhållaren

är också ofta möjligt, normalt kopplat till en avgift.

Återvinningscentralerna (ÅVC) har utvecklats till att bli en av kommunens mer besökta platser

där grövre avfall samt farligt avfall kan lämnas. För att besöket ska fungera väl är det av stor vikt

att centralen har en god logistisk planering för fordon inkl. släpvagnar samt bra skyltning så att

besökare vet hur de ska lämna avfallet på rätt sätt. Kunnig och serviceinriktad personal bidrar

till att uppnå ett bra resultat vid avlämningen. I takt med ökade behov finns ökande

förväntningar på öppettider och närhet.

För att möta de ökande behoven har en ny obemannade ÅVC börjat tillämpas i några

kommuner. Upplägget är baserat på att besökare, efter viss utbildning, ska kunna lämna

grovavfall även utanför ordinarie öppettider, vilket ger en ökad tillgänglighet varje dag.

Körkortet används som passerkort och identifikation. Bra belysning, skyltning och

kameraövervakning används som verktyg för att detta ska fungera.

Det mesta av materialet som lämnas in på ÅVC återvinns och endast en blygsam del går till

deponering. Då en del av grovavfallet mycket väl kan återanvändas av andra personer ökar

kommunernas insatser för att möjliggöra detta vid ÅVC. Textilinsamling är ett exempel på

möjligheter att bidra till såväl materialåtervinning som återanvändning. I Sverige finns flertalet

exempel på kretsloppsparker, eller motsvarande som visar på denna utveckling. Det kan

exempelvis avse möbler, prydnadssaker, hushållsprylar och fritidsartiklar. I en del kommuner

har också särskilda platser för återbruk av byggnadsmaterial etc. skapats.

Hushållsavfall till deponering inom GGVV uppgår till 14,5 kg/person*år (Sverige 7,5), vilket är

nästan 100 % sämre.

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras för GGVV gällande grovavfall/ÅVC;

 71 % är nöjda med hur enkelt det är att lämna grovavfall (Sverige 64 %)

 210 kg grovavfall/person*år lämnas till återvinningscentralerna, ÅVC (Sverige 209).

Variationen är dock stor från 135 kg i Värnamo till 268 kg i Vaggeryd). Det är främst

trädgårdsavfall (42), trä (62) och brännbart (53) som lämnas.

 Öppettider kväll (efter 16) och helg vid största ÅVC uppgick till 7,9 tim./vecka i snitt

(Sverige 12)

 90 % är sammanfattningsvis nöjda efter ett besök vid ÅVC (Sverige 85 %)

 74 % är nöjda med närhet till ÅVC (Sverige 69 %)

 73 % är nöjda med öppettider ÅVC (Sverige 72 %)

 84 % är nöjda med framkomlighet ÅVC (Sverige 80 %)

 84 % är nöjda med information och skyltning vid ÅVC (Sverige 83 %)
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 84 % är nöjda med personalens kunnighet och servicekänsla vid ÅVC (Sverige 85 %)

 91 % är nöjda med hur rent och snyggt det är på ÅVC (Sverige 87 %)

 81 % är nöjda med möjligheten att lämna avfall till återanvändning vid ÅVC (Sverige 79

%)

Slutsatser som kan dras är att det finns en hög kundnöjdhet gällande avlämning av grovavfall

vid återvinningscentraler, även om möjligheter att lämna till återanvändning är bristfälligt.

Även öppettider kväll/helg är lågt.

3.5.2 Övergripande mål

Standard och service på ÅVC inom GGVV samt tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna

grovavfall till återanvändning ska förbättras.

3.5.3 Mätbara mål

ID Mätbara mål GGVV Basår

2016

Resultat

2022

M

5.1

Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till

återanvändning ska öka med minst 10 %, andel ganska eller

mycket nöjda

67 % 74 %

3.5.4 Åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid

2017:16 Utveckla regional insamling och omhändertagande

av textilier och liknande för återanvändning och

återvinning

SÅM 2018

2017:17 Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till

återanvändning och materialåtervinning vid ÅVC

SÅM 2019 - 2020

2017:18 Utveckla gemensamt system för lämning och

omhändertagande av trädgårdsavfall inom GGVV.

Möjligheten att anlägga biokolsanläggning i

anslutning till någon/några av anläggningarna för

trädgårdsavfall ska utredas.

SÅM 2019 - 2020

2017:19 Utred möjligheter att förbättra tillgänglighet till

ÅVC, främst i kommuner med lite öppettider

kväll/helg och låg kundnöjdhet tillgänglighet (ex

obemannade ÅVC)

SÅM 2018 - 2022
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3.6 Latrin, slam och fett

3.6.1 Nulägesanalys

Slam från enskilda brunnar, latrin och fett kategoriseras normalt som hushållsavfall.

I GGVV finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar som ligger utanför allmän va-

anläggning. Dessa töms av renhållaren eller av denne utsedd entreprenör. Normalt töms

slammet vid ett avloppsreningsverk. Ca 32 % av hushållen i GGVV har en egen slambrunn

(Sverige 30 %).

Latrin är mindre vanligt förekommande och minskar successivt i användning. I Värnamo är dock

latrin vanligare.

3.6.2 Övergripande mål

Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga

påverkan av farliga ämnen

3.6.3 Mätbara mål

Anges ej under planperioden.

3.6.4 Åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid

2017:20 Öka incitament att ersätta latrin med annan

hantering

SÅM 2018

2017:21 Utveckla regional insamling och återvinning av

fett/matolja från hushåll

SÅM 2019

2017:22 Utveckla regionalt samarbete för

omhändertagande av avloppsslam från såväl

enskilda avloppsanläggningar och reningsverk

SÅM

Respektive VA

huvudman

GGVV

2020
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3.7 Nedlagda deponier

3.7.1 Nulägesanalys

Kommunerna inom GGVV är i slutfasen gällande MIFO fas 1 för nedlagda deponier och arbetet

är påbörjat i några fall gällande MIFO fas 2.

MIFO är en förkortning för Metodik för Inventering av Förorenade Område. Metodiken är

framtagen av Naturvårdsveket. MIFO fas 1 är en inledande studie som bygger på faktainsamling

och som resulterar i en riskklassning. Riskklassningen ligger till grund för hur angeläget det är

att gå vidare med fältundersökningar på ett misstänkt förorenat område. MIFO fas 2 omfattar

en översiktlig miljöteknisk undersökning och ger en ny riskklassning. Målet gäller endast de

nedlagda deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare.

Övergripande mål

Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskklassificerade

3.7.2 Mätbara mål

ID Mätbara delmål GGVV Basår

2016

Resultat 2022

M

7.1

Minst 1 undersökning MIFO fas 2 gällande nedlagda

deponier ska genomföras per år och kommun

20 (5 per

kommun)

3.7.3 Åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid

2017:23 Genomföra 1 undersökning MIFO fas 2 per år och

kommun.

KS 2018 -

2022
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3.8 Nedskräpning

3.8.1 Nulägesanalys

Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål av olika slag på marken. Innefattar

även skräp som slängts i vatten och spolas upp på land.

Hushållens omdömen om avfallshantering mättes 2016 via kundundersökningar i samtliga

kommuner i GGVV.

TABELL 3.
KUNDUNDERSÖKNING 2016
ANDEL SOM TILL STOR DEL
ELLER HELT INSTÄMMER (PÅ
EN FEM GRADIG SKALA), %

NEDSKRÄPNING
ÄR ETT PROBLEM I
MIN KOMMUN

NEDSKRÄPNING
HAR ÖKAT I MIN

KOMMUN

BEHOV ÖKADE
INSATSER MOT
NEDSKRÄPNING

GISLAVED 28 33 45

GNOSJÖ - - -

VAGGERYD 23 34 43

VÄRNAMO 23 38 43

GGVV 25 35 44

SVERIGE 31 36 47

3.8.2 Övergripande mål

Nedskräpning ska minska

3.8.3 Mätbara mål

ID Mätbara mål GGVV Basår

2016

Resultat

2022

M

8.1

Hushållens omdömen om att nedskräpning är ett problem

ska minska (andel som till stor del eller helt instämmer)

25 % <25 %

3.8.4 Åtgärder



22

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid

2017:24 Bilda ett nätverk inom GGVV för att hantera

behovet av insatser;

- Initiera föreningssamverkan

- Samordna kommunens enheter

- Tydliggöra ansvar för förebyggande,

åtgärdsinsatser och ekonomi

- Samordna insatser

Avfallsplanegrupp 2021

2017:25 Ansluta sig till Håll Sverige Rent och Städa

Sverige

Avfallsplanegrupp 2018
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3.9 Verksamhetsavfall

3.9.1 Nulägesanalys

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det

avfallsförebyggande programmet. Bland annat lyfts behovet av bättre tillsyn över hanteringen

för att förebygga uppkomsten av avfall fram.

Inom byggsektorn skapas årligen ca en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige

(om man inte räknar med gruvavfallet) och en fjärdedel av allt det farliga avfallet.

Naturvårdsverkets mål är att minska mängderna och minska farligheten i det bygg- och

rivningsavfall som uppstår.

Förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning (exklusive

energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU:s avfallsdirektiv öka till

minst 70 viktprocent före år 2020.

Vanliga problem inom byggsektorn är;

 Idag finns en ambition att bygga billigt, vilket kan vara försvårande för att ställa ökade

krav, främst kopplat till mindre entreprenörer.

 Mycket avfall slängs på byggarbetsplatser

 Kontrollen på hantering av farligt avfall är ofta bristfällig

Tänkbara områden att utveckla är;

 Det är viktigt att ställa krav vid upphandlingar av entreprenörer om avfallshantering,

såväl avseende minimering och sortering av avfall samt användning av miljövänliga

material

 Det bör påvisas att det är klart lönsamt att sortera och minimera avfall – goda exempel.

Uppkomna material ska så långt möjligt återvinnas och återanvändas, ex gips, planglas

mm.

 Krav på dokumentation av farligt avfall är viktigt – kan ingå i tillsynsplan. Ofta avviker

den mängd farligt avfall som verkligen lämnats med det som angetts i anmälan.

 Mallar för rivningsanmälan

3.9.2 Övergripande mål

Verksamheter ska genom att arbeta mot en mer cirkulär ekonomi i ökad utsträckning minska

avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning, använda miljövänliga material och

omhänderta farligt avfall på rätt sätt

3.9.3 Mätbara mål

Anges ej under planperioden.
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3.9.4 Åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder samordnat i GGVV Ansvar Tid

2017:26 Undersöka hur arbetet med att

förbättra avfallshanteringen i

verksamheter fungerar i regionen

och nationellt, identifiera goda

exempel och initiera

förbättringsarbete.

Avfallsplanegruppen 2020

2017:27 Aktivt arbeta med företag inom

kommunen för att driva arbetet för

en cirkulär ekonom så att

resurseffektiva och giftfria kretslopp

stimuleras.

Näringslivsfunktion 2018-2022
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4 Behovet av ändring av framtida infrastruktur för

avfallshantering

Infrastrukturen för kommunal avfallshantering bygger till stor del på verksamheternas och

hushållens källsorteringssystem som innebär att avfall och material sorteras i olika fraktioner i

enlighet med kommunens renhållningsordning. Det källsorterade avfallet/materialet insamlas

och transporteras till olika typer av behandlingsanläggningar.

Många av kommunerna har utvecklat insamlingssystem för textilier, ofta i anslutning till

kommunens ÅVC.

Hushåll kan även lämna grovavfall vid ÅVC som det finns minst en av i varje kommun, se kapitel

3.5.

Privata aktörer har egna anläggningar för bearbetning av avfall/material.

De framtida regionala behoven bedöms främst vara följande;

 Insamlingssystemet för förpackningar och returpapper ska utvecklas i syfte att

underlätta källsortering och avlämnande av material till återvinning

 Utveckla återbruksverksamhet vid ÅVC, se kapitel 3.5.
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5 Uppföljning

Ändringar i åtgärder hanteras årligen i seminarium, normalt under maj-juni månad. Kan vara

temabaserat, med en årlig kampanj under hösten/europeiska avfallsveckan.

Under planperioden föreslås en avfallsplanegrupp bildas med ansvar för avfallsplanernas

uppföljning samt vid behov lämna förslag på revidering.

Avfallsplanegruppen föreslås enligt följande;

 Sammankallade: Tjänsteman SÅM. Utses av SÅM.

 Från kommunerna ingår tjänstemän från berörda förvaltningar eller bolag. Respektive

kommun utser representanter samt en sammankallande per kommun.

 Målen och indikatorerna ska dokumenteras och kommuniceras årligen.

 Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras årligen.

SÅM:s direktion föreslås utgöra referensgrupp för avfallsplanen under planperioden med

ansvar att upprätthålla medlemskommunernas erforderliga politiska hantering. Direktionen har

också mandat att besluta om revidering av åtgärder inom ramen för förbundsordningens ramar.
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6 Styrmedel

Styrmedel är offentliga sektorns verktyg för att genomföra åtgärder. Styrmedel kan delas upp i

administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel.

För denna avfallsplan avses främst följande styrmedel tillämpas;

 Information och kommunikation

För remiss och utställning samt arbete under planperiod kommer en kommunikationsportal att

användas i syfte att informera och kommunicera mål och åtgärder och dess uppföljning. Via

portalen avses även kommunikationsinsatser under planperioden hanteras.

SÅM kommer att framta en kommunikationsplan för hela planperioden med årlig uppdatering.

 Avfallsföreskrifter

Föreskrifter för avfallshantering ska samordnas inom GGVV kommunerna och stödja

avfallsplanen inriktning. Föreskrifterna avses beslutas samtidigt som avfallsplanen.

 Utformningen av avfallsavgiften

Taxekonstruktionen för avfall ska samordnas inom GGVV kommunerna och utarbetas och stödja

såväl föreskrifter som avfallsplan.

 Tillsyn

Tillsyn kan stödja genomförande av avfallsplanen, exempelvis gällande återanvändning,

källsortering och omhändertagande av avfall i företag. Under planperioden bör

avfallsplanegrupp initiera samråd med kommunernas tillsyn, och vid behov även länsstyrelsen.

 Fysisk planering

Kommunernas översiktsplaner och övriga fysiska planer är instrument som bör involvera

behovet av infrastruktur för avfallshantering samt utrymmen och system för att möjliggöra

förebyggande av avfall, återanvändning och materialåtervinning. Under planperioden bör

avfallsplanegrupp initiera samråd med kommunernas planeringsenheter och även företrädare

för kommunernas bostadsföretag och kommunala fastigheter.

 Upphandling

Upphandling bör beakta avfallshierarkin. Under planperioden bör avfallsplanegrupp initiera

samråd med upphandlingsenheterna inom GGVV.
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Bilaga 1. Indikatorer

Basår

2016

Indikatorer som följs Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV Sverige

Uppkomst, förebyggande och återanvändning (kapitel 3.1)

I 1.1 Mängden hushållsavfall exkl. slam, kg/person 498 487 544 456 496 515

I 1.2 Mängden mat- och restavfall (kg/person) 210 196 171 251 207 212

I 1.3 Mängd textilier till återanvändning, kg/person - - - - - 1,4

I 1.4 Hushållens villighet att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder,

andel som svarar ganska eller väldigt mycket på 5 gradig skala

50 35 52 52 47 46

I 1.5 Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning, andel som

svarar ganska eller väldigt mycket på 5 gradig skala

47 43 54 54 50 48

I 1.6 Hushållens vilja att undvika slänga mat (matsvinn), andel som instämmer till

stor del eller helt

73 - 78 76 76 74

I 1.7 Hushållens vilja att minimera pappersanvändning i hushållet, andel som

instämmer till stor del eller helt

22 - 27 25 25 30

I 1.8 Hushållens vilja att undvika använda nya plastpåsar för matvaror i

livsmedelsaffärer, andel som instämmer till stor del eller helt

42 - 38 39 40 46

Källsortering och materialåtervinning (kapitel 3.2)

I 2.1 Mängd hushållsavfall insamlat ämnat för materialåtervinning, kg/person 103 113 116 89 105 137

I 2.2 Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl. biologisk behandling 21 23 21 19,4 21,1 26
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I 2.3 Mängd insamlade förpackningar och returpapper, kg/person 46 44 69 46 51 70

I 2.4 Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall, kg/hushåll*år,

villa/lägenhet

- - - - - 2,3

2,1

I 2.5 Mängd matavfall i restavfall, kg/hushåll*vecka, villa/lägenhet - - - - - -

I 2.6 Matavfallets renhet, % villa/lägenhet - - - - - -

I 2.7 Hushållens nöjdhet med information om källsortering, andel ganska eller

mycket nöjda

78% 74% 71% 53% 69% 74%

I 2.8 Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper

till materialåtervinning, andel ganska eller mycket nöjda

84% 83% 87% 75% 82% 78%

I 2.9 Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper

via fastighetsnära insamling, andel ganska eller mycket nöjda

- - - - - 78%

I 2.10 Hushållens sortering av pappersförpackningar, andel som anger väldigt mycket 76% - 91% 78% 82% 86%

I 2.11 Hushållens sortering av plastförpackningar, andel som anger väldigt mycket 75% - 80% 74% 76% 81%

I 2.12 Hushållens sortering av metallförpackningar, andel som anger väldigt mycket 84% - 86% 85% 85% 88%

Omhändertagande av matavfall (kapitel 3.3)

I 3.1 Andel matavfall som omhändertas så att energi och växtnäringen tillvaratas, % 0 0 0 0 0 18,2

I 3.2 Hushållens förtroende för att insamlat avfall behandlas och återvinns på ett 73% 79% 83% 75% 78% 76%
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riktigt sätt, andel ganska eller mycket nöjda

I 3.3 Andel fossilfria drivmedel, % - - - - - 46%

Farligt avfall och el- och elektronikavfall (kapitel 3.4)

I 4.1 Mängden insamlat farligt avfall, kg/person 8,2 12,7 11,1 8,2 10,1 8,8

I 4.2 Mängd insamlat elavfall, kg/person 16,7 12,9 15,3 14,0 14,8 14,6

I 4.3 Hushållens nöjdhet med tillgänglighet för insamling av farligt avfall, andel

ganska eller mycket nöjda

74% 67% 74% 69% 71% 71%

I 4.4 Hushållens nöjdhet med information om källsortering farligt avfall, andel

ganska eller mycket nöjda

75% 59% 76% 65% 69% 74%

I 4.5 Mängd farligt avfall i restavfall en- och tvåfamiljshus, kg/hushåll*vecka Mäts

2018

I 4.6 Mängd elavfall i restavfall en- och tvåfamiljshus, kg/hushåll*vecka Mäts

2018

I 4.7 Mängd farligt avfall i restavfall flerfamiljshus, kg/hushåll*vecka Mäts

2018

I 4.8 Mängd el avfall i restavfall flerfamiljshus, kg/hushåll*vecka Mäts

2018

Grovavfall/ÅVC (kapitel 3.5)

I 5.1 Hushållens nöjdhet med hur enkelt det är att lämna grovavfall, andel ganska

eller mycket nöjda

75% 68% 70% 71% 71% 64%
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I 5.2 Hushållens sammanfattande omdöme besök ÅVC, andel ganska eller mycket

nöjda

89% 89% 93% 90% 90% 85%

I 5.3 Hushållens nöjdhet öppettider ÅVC, andel ganska eller mycket nöjda 75% 68% 75% 74% 73% 72%

I 5.4 Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning, % 43% - 89% 69% 67% 70%

I 5.5 Hushållsavfall till deponering, kg/person 22 8,8 10,7 16,3 14,5 7,5

Latrin, slam och fett (kapitel 3.6)

I 6.1 Antal latrintömningar

Nedlagda deponier (kapitel 3.7)

I 7.1 Antal prioriterade nedlagda deponier som är undersökta och riskklassificerade

enligt MIFO fas 2

0 0 0 0 0

Nedskräpning (kapitel 3.8)

I 8.1 Hushållens omdömen om att nedskräpning är ett problem ska minska, andel

som till stor del eller helt instämmer

28 - 23 23 25 31

I 8.2 Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som

till stor del eller helt instämmer

33 - 34 38 35 36

I 8.3 Hushållens omdömen om att min kommun skulle behöva sätta in ökade

åtgärder för att minska nedskräpning, andel som till stor del eller helt

instämmer

45 - 43 43 44 47
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Bilaga 2. Sammanställning åtgärder

ÖVERGRIPANDE MÅL ÅTGÄRDER
År

2018 2019 2020 2021 2022 ANSVAR

1 2017:1 Utveckla kommunikationskanaler
          SÅM

1 2017:2 Utveckla nätverksarbete inom GGVV          
Avfallsplanegruppen

1
2017: 3 Utveckla gemensam kommunal policy avseende
resurshantering inom kommunala koncerner

         
Avfallsplanegruppen

1
2017:4 Införa avfallshierarkin i kommunernas strategiska
dokument och verksamhetsplaner

         
KS

1
2017:5 Utveckla upphandlingsmallar som beaktar hållbar
konsumtion och avfallshierarkin med rutiner för användning

        Upphandlingsgrupp
GGVV

1
2017:6 Utveckla förutsättningar att förbättra möjligheter till
avfallsförebyggande återanvändning och sortering i hyresområden

         
Avfallsplanegruppen

2
2017:7 Utveckla bättre service för insamling av förpacknings- och
tidningsmaterial

         
SÅM

2
2017:8 Aktivt verka för regionala lösningar för insamling,
transport och avsättning av förpackningar och returpapper

         
SÅM
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2
2017:9 Genomföra branchanpassade plockanalyser och ta fram
rutiner för fortsatta analyser

         
SÅM

2
2017:10 Utveckla information och kommunikation samt
återkoppling till hushållen om vikten och nyttan av källsortering

         
SÅM

2
2017:11 Ta fram handlingsplan i syfte att förbättre källsortering i
kommunala verksamheter samt flerfamiljshus

         
SÅM

3
2017:12 Säkerställ fossilfria drivmedel för all insamling av mat-
och restavfall

         
SÅM

3
2017-13 Aktivt verka för regionala lösningar för insamling,
transport och behandling av matavfall

          SÅM

4
2017:14 Förbättra möjligheter att lämna farligt avfall och el- och
elektronikavfall

          SÅM

4
2017:15 Utreda åtgärder för att minska mängden impregnerat
virke till förmån till miljövänligare produkter genom
informationsinsatser. Avfallsplanegrupp

5
2017:16 Utveckla regional insamling och omhändertagande av
textilier inom GGVV

          SÅM

5
2017:17 Utveckla möjligheter till att lämna grovavfall till
återanvändning och materialåtervinning vid ÅVC

          SÅM

5
2017:18 Utveckla gemensamt system för lämning och
omhändertagande av trädgårdsavfall inom GGVV

          SÅM



34

5 2017:19 Utred möjligheter att förbättra tillgänglighet till ÅVC
          SÅM

6 2017:20 Öka incitament att ersätta latrin med annan hantering
          SÅM

6
2017:21 Utveckla regional insamling och återanvändning av
gett/matolja för hushåll

          SÅM

6
2017:22 Utveckla regionalt samarbete för omhändertagande av
avloppsslam från såväl enskilda avloppsanläggningar och
reningsverk          

SÅM (respektive
VA-huvudman GGVV)

7
2017:23 Genomföra en undersökning MIFO fas 2 per år och
kommun

          KS

8
2017:24 Bilda ett nätverk inom GGVV för att hantera behovet av
insatser (nedskräpning)

          Avfallsplanegruppen

2017:25 Ansluta sig till Håll Sverige Rent och Städa Sverige
          Avfallsplanegruppen

9

2017:26 Undersöka hur arbetet med att förbättra
avfallshanteringen i verksamheten fungerar i regionen, identifiera
goda exempel och initiera förbättringsarbete           Avfallsplanegruppen

2017: 27 Aktivt arbeta med företag inom kommunen för att driva
arbetet för en cirkulär ekonom så att resurseffektiva och giftfria
kretslopp stimuleras. Näringslivsfunktion



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-04-11 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §112 Dnr: KS.2018.64

Ansökan om att avstå förlagsinsats, Kreditgarantiföreningen i
Jönköpings län

Ärendebeskrivning
Kreditgarantiföreningen har översänt en fråga om att Gislaveds kommuns
förlagsinsats efterskänks till föreningen. Detta då föreningens verksamhet med
kreditgarantier upphör.

Kreditgarantiföreningen startades 2006 eftersom man kunde se att många
företagare hade svårt att hitta finansiering. 2014 blev Science Parksystemet i
Jönköpings län en samarbetspart gällande både finansierings och
rådgivningsdelen. Verksamheten går idag ut på att låna ut pengar till Science
Speed Capital som gör små investeringar i tillväxtbolag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen inte avstår sin
förlagsinsats till Kreditgarantiföreningen i Jönköping.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 2018 har Niclas Palmgren
(M) yrkat att kommunstyrelsen beslutar att avstå förlagsinsatsen till
Kreditgarantiföreningen i Jönköping.

Beslutsunderlag
Anhållan om att avstå förlagsinsats hos Kreditgarantiföreningen Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2018
Kommunstyrelsen den 21 mars 2018, § 89

Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Carina Johansson (C), Peter Bruhn
(MP) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att avstå förlagsinsatsen till Kreditgarantiföreningen i Jönköping.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige





2017-11-15

Förvaltningsnamn

Samråd om biogasutredningen
Sammanställning av inspel, kommentarer och åsikter från berörda parter i
länet

En del i utredningen om förutsättningarna för ökad produktion och användning av
biogas i Jönköpings län

Under perioden 26 oktober till 9 november genomförde utredningen fem samråd
för att presentera och diskutera utredningen och dess förslag, samt göra det
möjligt med inspel från branschföreträdare och andra som berörs av resultatet av
utredningen, som länets kommuner och Region Jönköpings län genomför.
Deltagarna presenteras nedan.

Kommenterar, åsikter och inspel presenteras under ett flertal rubriker, och förs in i
utredningen om så är möjligt.

Deltagare: Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland, Jonas Ekström,
Energikontor Norra Småland, Lars Wallström, Regionledningskontoret, Region
Jönköpings län, Erik Andersson, Jönköpings länstrafik, Veronika Johansson,
miljöstrateg, Sävsjö kommun, Mats Palmérus, Jönköping Energi, Bengt-Göran
Eriksson, Gislaveds kommun, Hanna von Bahr, Fordonsgas Sverige, Maria
Cannerborg, miljöchef, Region Jönköpings län, Lars-Erik Andersson, SÅM, Petra
Bosson, E.ON, Johan Eskengren, JES AB, Johan Zackrisson, E.ON, Anders
Bernberg, miljö- och klimatstrateg, Vetlanda kommun, Carl Odelberg, Njudung
energi, Stefan Wennerström, OX2, Ulf Persson, June avfall
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Produktionsanläggningar
Biogödsel viktig att komma ihåg eftersom den är viktig för en
produktionsanläggnings ekonomi.

Att transportera gas längre sträckor är dyrt och påverkar lönsamheten mycket.
Producenter vill inte frakta det, utan sälja det där det produceras.

Risk att ingen biogasproduktion i Jönköping kommer att finnas om inte regionen
ställer tydliga krav i sina upphandlingar. Då ökar riskerna.

Viktigt att det är tydligt att produktionen i Jönköping utvecklas nu och inte att den
läggs i malpåse i väntan på att olika utredningar ska bli klara ang
samverkansmöjligheter.

Avfallssamarbeten, insamling och substratfrågor
Tillgången på substrat (matavfall) i länet ökar pga de avfallssamarbeten som
startats i länet, SÅM, June och höglandet. Det finns ett behov av att hitta ett
koncept för ett sammanhängande system. Insamling råvara > Produktion >
Distribution > Användning

SÅM har beslutat att matavfallet skall gå så lokalt som möjligt, samt att det skall
bli fordonsgas, men det kan bli svårt att avtala fram att matavfallet skall gå till
biogasproduktion i länet.

Avfallsbolagen får betala för att bli av med matavfallet. Denna del innebär cirka
30 procent av biogasproducenteras intäkter. Här finns det möjligheter att kräva att
avfallet ska gå till biogasproduktion, men inte geografiska krav om det omfattas
av LOU. Möjligen kan korta transporter ges ett mervärde i upphandling.

Att begränsa det geografiska området till länet kan försvåra arbetet, då det finns
gränsöverskridande samarbeten. Det behövs förståelse för att vissa har andra
samarbeten i angränsande kommuner och att substrat levereras över
länsgränserna. Resultatet blir ändå hyfsat närproducerad gas.

Kommunerna har ansvar för kommuninvånarnas avfall, men hur kan man öka
insamlingen från regionen, restauranger och matproducenter? Här finns
möjligheter att öka tillgången på substrat.

Viktigt att kommunerna använder samma system, särskilt June och GGVV
(SÅM).

Regionens och Länstrafikens roll och möjligheter
Region Jönköpings län har en viktig roll för att styra i kedjan när marknaden inte
fungerar, särskilt vad gäller efterfrågan på biogas. Det finns en möjlig risk för ett
moment 22, då JLT vill att produktionen svarar upp mot efterfrågan/planer, och
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produktionen vill att JLT svarar upp på efterfrågesidan. Det kan upplevas som
svårt och kan innebära att infrastrukturen kommer på efterkälken. Om påverkan
på kedjan ska ske är det enklare om alla är i off regi, eftersom det då kan styras
politiskt.

JLT har planer på att elektrifiera stadstrafiken. Om elfordon ej finns tillgängliga
vid avtalsperiodens start är det viktigt att säkerställa att gasbussar används om
tekniken ej finns på plats.

Regionala åtgärdsprogrammet är kopplat till de nationella miljömålen. Kan man
väva in biogasfrågorna i åtgärdsprogrammen kan man få större tyngd bakom
kraven.

Vid upphandling av kollektivtrafik på gas, är det viktigt att se till att det blir 100
procent biogas. Om en leverantör inte har möjlighet att leverera det måste det
finnas avtalsmässigt utrymme att komplettera från annan leverantör.

JLT ska ut med SIU i mars/april. Då bör det vara klart med hur man tänker sig
fordonsteknikfrågan. Kan vara bra att beskriva ett scenario om regionen satsar på
gas, och ett om inte. Det är intressant att se hur entreprenörer reagerar på frågan
om gas blir ett krav. Det ger också politiken möjlighet att se skillnaden på
konsekvenser om man kör på gas eller inte, men också möjlighet att hoppa av om
det skulle visa sig mycket dyrare. Ytterst måste politikerna säga att de är
angelägna att få avsättning för gas i våra (länets) anläggningar.

För JLT är det fossilfritt som gäller, även om man tittar mer och mer på utsläpp av
nox och partiklar.

JLT kan inte upphandla trafik, och entreprenörer skaffa bussar, för att sedan
hamna i en situation där det inte finns gas. Här måste det säkerställas, kanske med
avtal, att det finns bränsle. JLT har ansvar gentemot kunderna och behöver
garantier för gasleveranser ut till depåerna.

Det är viktigt att regionen fattar beslut och pekar med hela handen vilken riktning
man ska gå. Just nu finns det en uppfattning om att olika aktörer passar på
varandra och undrar vem som ska göra nästa drag.

Det är inte uteslutet att JLT kan köra på gas i stadstrafiken. Men frågan kring
elektrifiering handlar om att komma åt problem med buller, partiklar och nox. När
det gäller drivmedel är JLT tveksamma till att lägga alla ägg i samma korg.
Framgångsfaktorn ur deras synvinkel är en blandning av olika drivmedel.
Utgångspunkten är rätt fordon i rätt sammanhang.

Kommunernas roll och möjligheter
Kommunerna, som en samlad aktör, är viktig. Om kommunerna ska göra något på
efterfrågesidan, krävs att regionen gör något. Flera väntar på utredningen och
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inriktningsbeslutet innan man väljer att investera.
Kommuner efterfrågar stöd när det gäller upphandling och dialog med potentiella
leverantörer. Även utbildning för de som inte kört gasfordon tidigare kan
behövas. Här kan energikontoret vara behjälpligt.

Frågan om vem som äger frågan om val av fordon och uppföljning om målen
uppfylls i verksamheter är viktig. Det behövs många gånger en tydlig delegation
för att öka möjligheterna att välja rätt. Exempelvis kan signering av chef vara bra
om någon skall välja något annat än gasfordon. Leasingbolaget har inte mandat att
säga ifrån och släpper igenom diesel. På flera håll har kommunerna tagit beslut
om vad som får väljas, som Kungsbacka och Jönköping, men det kräver också rätt
hen på rätt plats, då personligt tyckande kan ha stor inverkan på besluten. Kan
vara bra att få in detta i policydokument.

Kan klimatfondssystem i kommuner vara drivande för omställning avseende
fordon och transporter?

Ur ett kommunalt perspektiv hjälper ett gemensamt beslut (om att satsa på biogas)
hjälper politiken att ta ett ”obekvämt” beslut. Allt som gör att politiken känner sig
trygg i det är bra. Om regionen beslutar om biogasinriktning är det troligt att
kommunerna följer efter. Samstämmighet gynnar processen. Kommunernas
fordonsparker skiljer sig åt. Vissa äger, andra leasar. Kan behövas beslut på andra
nivåer för att förändra det.

Det kan vara aktuellt att utreda möjligheter kring gasdrift på båttrafiken till
Visingsö.

Fordonsgasleverantörer
Tredjepartscertifierad gas kan i viss mån utesluta leverantörer.

Det finns ett värde i att använda lokal/regional gas. Lokal/regional utveckling
gynnas, högsta möjliga klimatnytta blir möjlig. Grön gas-principen ökar troligen
förutsättningarna för lokal/regional gas. Gasen är dyr att transportera därför ökar
möjligheterna om det finns en stor, lokal efterfrågan.

Övriga aktörers roll och möjligheter
Klimatrådet
Klimatrådet är en organisation, liksom Kommunalt Forum, som saknar
beslutsmandat men som ändå har en viss tyngd och som brukar följas.

Klimatrådets beslut kan ha bäring på resultatet då länsstyrelsens mål ofta blir
åtgärder som ska implementeras i kommunerna. Länsstyrelsen kan således vara
pådrivande om en kommun ska satsa på biogasbilar. Ingen nackdel om
Klimatrådet ställer sig bakom målen.

Beslut i klimatrådet att medlemmarna ska ha fossilfria fordonsflottor 2020.
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Frågan har inte aktualiserats, men är på g upp på dagordningen. Alla 53
organisationer äger sin egen plan, men behöver ett systematiskt arbete kring
frågorna. Detta kan bli en förstärkning av det som sägs i inriktningsbeslutet.

Tunga transporter
Stockarydsterminalen är strategiskt viktig för Sävsjö kommun. Ett stort antal
lastbilar kommer dit för att lasta om till tåg. Förslag på att bjuda in till möte med
berörda åkerier om omställning till gas.

Den tunga trafiken är ej inräknad i stort scenario i utredningen, men det krävs inte
många lastbilar för att en station med flytande gas ska gå runt. Om efterfrågan
från den tunga trafiken ökar kan kapaciteten vid tankstationen öka genom att
installera en extra kompressor. Exempel på detta finns. Inför en sådan förändring
bör samtal föras med fordonsgasleverantören för att kunna möta behovet i tid.

Stor chans att tunga transporter kommer att ta stor del av tillgänglig biogas
framöver och att kollektivtrafiken går miste om gasen som drivmedel om man
inte är med nu. Behovsanalys och riskanalys.

Upphandling - generella inspel
Hur ser det ut, juridiskt, när det gäller möjligheterna att åstadkomma en kedja,
med bränsleförsörjning i ett internt system, och kan det bli möjligt att undvika att
upphandla det? Hur kan vi få kedjan, den cirkulära ekonomin att fungera?

Det är intressant att ta med energifrågan som en beredskapsfråga/
totalförsvarsfråga. Det kan vara ett sätt att göra undantag i upphandlingar av
fordonsbränsle och därmed kunna garantera att lokal/regional gas används. Kan
vara värt att lyfta frågan, exempelvis med länsstyrelsens beredskapsdirektör.
Energitrygghet kan bli en del i utredningen.

Vid upphandling av SAM-resor/serviceresor är det viktigt att ställa krav på gas för
att öka volymerna och skapa marknad för en tankstation. En taxibil motsvarar
omkring 10 vanliga personbilar i fråga om gasförbrukning.

Se över kravställningen i upphandlingar för att se till att det blir fokus på gas även
i inbäddade transporter.

Fordon och teknik
Avfallsfordon utsätts för många start och stopp. Det är/har varit olika kvalitet på
biogasen vilket påverkade insprutningen, som många gånger havererade. Oklart
om det problemet kvarstår. Åsikten är att biogasmotorerna är mogna nu.

Okunskap om gasfordon gör det svårare att införa det i organisationer. Tekniken
har historiskt varit problematisk för privatpersoner. De som är insatta i fordon vet
detta och är skeptiska. Måste vara intresserad av miljö för att våga köpa gasbil.
Kan vara förklaring att det är trögt.
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Upphandling i regionen, dåligt andrahandsvärde på gas ger dåligt pris på gasbilar.
Försämrade incitament för verksamheter att välja gas. Dåliga anbud. Kräver
aktiva beslut, vi tar det ändå.

Brist på gasfordon, små bussar till skolskjuts. Men stora och tunga fordon finns,
även PB.

Klimatklivet har förändrats, man kan söka för merkostnad för fordon.

Hybridteknik, gas/el, är bra.

Tankinfrastruktur – allmänt
Fordonsgasleverantörer drivs av volym för att få till infrastruktur. Därför är det
viktigt att göra rätt analyser, skapa rätt förutsättningar för att infrastrukturen skall
byggas ut. Dessa berörs i allmänhet under andra punkter i denna sammanställning,
som upphandling mm.

Kollektivtrafiken är viktig för att bygga basefterfrågan, kommunen bygger på
med bland annat renhållningsfordon. I olika nivåer kan bygga bas för att ta beslut
om att investera i infrastruktur. Det är bättre med tre depåer med 15 bussar än fler
depåer med färre bussar. Det krävs troligen mer än bara regional kollektivtrafik
för att skapa bas för tankinfrastruktursatsningar. Här är det viktigt att sträva efter
regional samordning, och hitta rätt i distributionsleden.

Om bussar snabbtankar kan det bli problem för publik tankning. Det kan dock
lösas ganska enkelt med att gasleverantören hänger på en ytterligare dispenser
dedikerad för publik tankning, vilket i sammanhanget är en förhållandevis liten
investering.

Tankstationens placering är viktig. Placering på industriområden och andra
undanskymda platser skapar en känsla av otrygghet, vilket i sin tur minskar
benägenheten att tanka där. Ur marknadsperspektiv saknas dessa delar i
utredningen och bör på något sätt infogas i utredningen.

JLT äger inte depåfrågan ute i länet och det är inte säkert att nuvarande
bussentreprenör vill sälja sin depå om det blir ett skifte efter upphandling. En ny
entreprenör måste ordna en ny. Kommunerna är därför viktiga för att hänvisa ny
mark, såväl för publika tankstationer som för depåer för busstrafik. Kommunerna
är intresserade av att hitta platser för infrastrukturen.

”Mobil” tankinfrastruktur blir vanligare. Dessa kan ganska enkelt flyttas om
marknaden sviktar. Detta kan vara alternativ i områden där marknaden är mer
osäker.
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Kommunikation och marknadsföring
Sopbilar, lämnar in avfall, och tankar det som de har lämnat in, det är så det bör
marknadsföras.

Hur kan vi arbeta för att motverka myterna kring biogas? Det är många aspekter
som spelar in när man ska ta beslut. Om det upplevs svårt eller farligt att tanka
blir det svårare. Man förstår sig på två hål i väggen, men med gas är det
annorlunda.

Hur kan vi förklara värdekedjan för att skapa förståelse för biogasens viktiga roll?
Visst arbete sker redan hos energikontoret, men kan utökas.

Drivmedelskonkurrens
HVO kan slå tillbaka i marknadsföring. En genväg med begränsad miljönytta.
Fortfarande kvar i dieselproblematiken, och är en bristvara. Koppling till
kvävepartiklar. RME funkar inte i Euro6 motorer. Problem med filter då det finns
mer sådana och teknik i dem.

Risk att det blir dyrare att hålla kvar i HVO än att satsa på biogas. Förnybara
drivmedel är begränsade tillgångar och viktigt att de används där de gör mest
nytta, ex att använda biodiesel i befintlig fordonsflotta som inte kan bytas direkt.
När nya bussar och fordon köps in ska man inte använda biodiesel utan andra
förnybara drivmedel. Viktigt att kollektivtrafiken tänker varumärkesmässigt och
är hållbara på riktigt.

Inspel på scenarierna
Generellt
Nivåerna anger miniminivåer. Kan självklart bli mer i verkligheten.

A-alternativet kan ske på kort sikt, B-alternativen kräver utredning.

Positivt om det blir en regionfråga, och inte en konkurrenssituation mellan
kommuner.

Viktigt med ett forum för samverkan med alla olika aktörer. Kan vara otillräckligt
med endast ett strategiskt inriktningsbeslut. Det finns en punkt i förslaget till
inriktningsbeslut, men det kan finnas vinst med att förtydliga den delen. En viktig
del är ansvaret för uppföljning. Ett eventuellt projekt som har biogasen som en del
skulle kunna vara den uppföljande parten och/eller arbeta för att den funktionen
inrättas i regionen. Ett annat alternativ skulle kunna vara att B1 skulle kunna vara
ett samordningsförbund med uppföljningsansvar.

Kan inriktningsbeslut vara bättre än avtal? Avtal kanske gör att parterna inte vågar
avtala höga volymer eller omfattande insatser. Då kanske A-alternativet kan bli
mer offensivt, man når högre nivåer, för att man vågar, och resultaten blir bättre
och bättre.
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Viktigt att regionen och kommunerna ser inriktningsbeslut och avtal som en
möjlighet och inte ett ok.

Noll
Detta alternativ är inte aktuellt för någon av de medverkande parterna.

A
Det behövs stuns i inriktningsbeslutet som skapar verkstad och handlingsplaner,
möjligen mer skarpa krav i beslutet som säger mer än endast ”sträva efter”.
Frågorna behöver hela tiden aktualiseras, och att det finns en handlingsplan som
visar hur vi ligger till i förhållande till vad vi åtagits oss.

Det finns behov av att agera snabbt och därmed välja alternativ A men också
samtidigt påbörja utredning av B-alternativen. Efter att inriktningsbeslut antagits
bör handlingsplaner från kommunerna och regionen krävas in för hur de konkret
ska nå målen. Här är det viktigt att vi har koll på upphandlingarna i kommuner
och region.

A-alternativet kan vara väldigt viktigt för kommuner som idag inte använder
biogas. Där kan detta alternativ ha stor påverkan. Den svaga länken är den
personliga faktorn, där en tjänsteman kan motverka om det inte stämmer med sig
egen agenda. Alternativet kan innehålla delar som inte passar alla aktörer, men det
bör finnas utrymme att kunna välja de delar som fungerar för dem, bara det blir
mer biogas.

Viss tveksamhet finns kring om det räcker med en policy. Behöver vi öka
kravställningen kring gas?

B
B-alternativen är mer på idéstadiet, och kräver mer utredning och mycket arbete
för att komma fram med några konkreta förslag. Förslagen är juridiskt svårare och
behöver också noggrant specificeras vilka som kan vara med och inte.

Ju mer fördjupat samarbete, desto större konsekvenser kan det få för
kommunerna, särskilt de mindre med mindre bolag. En uppdelning av de redan
små organisationerna kan få konsekvenser och det finns risk för suboptimering.

Länets kommuner har i olika omfattning påbörjat avfallssamarbeten - June, SÅM
och höglandet. Osäkerhet kring hur dessa samarbeten påverkas av ett fördjupat
samarbete i avtalsform mellan kommuner och regionen.

Avtal är mer skarpt än policy/inriktning i fråga om kraven på vad man åtar sig.
Dock finns en nackdel i att det blir svårare att få med sig alla parter, och att det då
finns en risk att inget händer.
Möjlighet att införa ekonomiska incitament vad gäller kravuppfyllselse, möjligen
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som bot och bonus.

Det finns exempel på anläggningar som drivs via gemensamt bolag, som
Vårgårda. Fungerar som produktionskollektiv.
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Kommunalt forum 

Inriktning av det fortsatta arbetet med 
biogas 

Bakgrund 
Kommunalt forum tillsatte hösten 2016 en tjänstemannagrupp och en politisk 

styrgrupp bestående av representanter för kommunerna och regionen för att ta 

fram underlag om biogasens förutsättningar i Jönköpings län. 

I arbetet har en rapport med fakta tagits fram och som bygger på insamling av 

underlag från länets kommuner, region Jönköpings län, länstrafiken samt länets 

två större producenter av biogas. Rapporten visar på att det finns goda möjligheter 

att öka produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. Lokalt och regionalt 

producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå antagna miljö- och 

klimatmål. 

Tjänstemannagruppen har utifrån utredningsunderlaget lämnat förslag till den 

politiska styrgruppen på ett inriktningsbeslut omfattande tio punkter som berör 

kommunernas och regions verksamhet. Punkterna omfattar åtgärder som ökar 

efterfrågan och tillgången av biogas för fordonsdrift. 

 

Styrgruppens bedömning 
Lokalt och regionalt använd och producerad biogas bidrar till att uppnå fastställda 

miljö- och klimatmål i Jönköpings län. Det är därför angeläget att marknaden för 

biogas utvecklas och ersätter fossila bränslen i ökad omfattning. Förutsättningar 

för detta finns som framgår av det underlag som tagit fram. 

Styrgruppen har tagit del av tjänstemannagruppens förslag till inriktningsbeslut 

och ställer sig i stora drag bakom föreslagna åtgärder. Insamling av råvara, 

produktion av biogas och marknaden/efterfrågan på biogas hänger samman och 

behöver ses och hanteras i ett sammanhang. En fördjupad samverkan mellan 

länets samtliga kommuner och regionen är en förutsättning för framgång i det 

fortsatta arbetet med frågan. 



 

     

2017-04-26 RJL 2016/3123 

 
 

 

Ett antal viktiga frågeställningar återstår dock som berör såväl former för 

samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur samt ekonomiska 

förutsättningar. Dessa behöver belysas och utredas närmare. Styrgruppen delar 

därför tjänstemannagruppens uppfattning och förslag om att bilda en gemensam 

arbetsgrupp. 

 

Styrgruppens förslag 
att en arbetsgrupp med producenter av biogas i länet, Eon, Jönköpings länstrafik, 

länets kommuner och regionen bildas med uppgift att närmare utreda 

förutsättningarna för ökad produktion och användning av biogas i länet. 

 

att arbetsgruppen arbete utgår ifrån tjänstemannagruppens förslag till 

inriktningsbeslut och det som i utredningen benämns som ”stort scenario” 

avseende efterfrågan och användningen av biogas. Arbetsgruppen ska lämna 

förslag på former för samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur samt 

belysa ekonomin för en ökad produktion/användning av biogas. Gruppen ska 

också beskriva möjligheterna till externa stöd och bidrag samt hur biogasen kan 

komma påverkas av ev. aviserade beslut på nationell/Eu nivå. 

 

att ingående parter i arbetsgruppen står för sina egna omkostnader och bidrar med 

den   kompentens som behövs för att genomföra uppdraget. Regionen ansvarar för 

att hålla samman arbetet. 

 

Arbetet bedrivs skyndsamt och avrapporteras till Kommunalt forum före 2017 års 

utgång. 
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Förslag till inriktningsbeslut avseende 
biogas 

 
 

Bakgrund 
Kommunalt forum gav under hösten 2016 ett utredningsuppdrag till Jönköpings 
länstrafik tillsammans med Energikontor Norra Småland som syftade till att ta 
fram underlag för att skapa en bild av utvecklingen av biogasproduktion och 
biogasanvändning i Jönköpings län. Utredningsgruppen arbetade med fakta- 
insamling från länets kommuner, Länstrafiken, Region Jönköpings län samt länets 
två producenter av fordonsgas. 
Rapporten färdigställdes under september och har presenterats internt inom 
Region Jönköpings län och ligger till grund för detta förslag till inriktningsbeslut 
för Kommunalt forum och som sedan skall hanteras av Region Jönköpings län 
samt kommunerna i Jönköpings län. 

 
Utredningen visar bland annat att: 
• Det finns goda möjligheter att öka produktionen av biogas regionalt om 

efterfrågan ökar. För att möta efterfrågan vid eventuella max-scenarier krävs 
nya anläggningar alternativt import av biogas från andra regioner. 

• Tillgången på substrat till biogasanläggningarna är avgörande för kon- 
kurrenskraftig produktion av biogas. Därför är alla former av avfalls- 
samarbeten bra ur ett regionalt perspektiv. 

• Regional efterfrågan på biogas måste öka så att det som produceras här inte 
behöver exporteras. 

• De flesta kommuner har miljömål kopplade till tankstationer för biogas eller 
att förändra fordonsflottans klimatpåverkan. 

• Det finns linjer för regiontrafik samt även snabbare tätortstrafik som skulle 
kunna köras på biogas. Detta möjliggör också utvecklad tankinfrastruktur. 

• I framtiden kan finnas möjligheter för avsättning av biogas för framställning 
av vätgas. 

• Idag finns god tillgång på fordon för gasdrift vilket bedöms finnas även i 
framtiden. 
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Lokalt och regionalt producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå ett 
flertal lokala, regionala och nationella miljö- och klimatmål. Därför är det viktigt 
att marknaden för biogas utvecklas och ersätter fossila bränslen. 
Länstrafiken är idag och i den närmaste framtiden den enskilt viktigaste kunden 
för biogas och har därför stora möjligheter att påverka grundförutsättningarna för 
efterfrågan. 
Jönköpings läns klimatråds mål om fossilfria fordonsflottor 2020 bland råds- 
medlemmarna, samt regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 
2030 bidrar också till en ökad efterfrågan på fossilfria alternativ, såsom biogas. 
Nära fördubblad efterfrågan. 

 
Nedan följer ett flertal olika att-satser, som var och en är en viktig del för att öka 
efterfrågan på biogas i Jönköpings län. Vid implementering av inriktnings- 
beslutets alla delar i Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, 
beräknas detta att leda till att vi går från dagens läge mot det som i utredningen 
benämns som ”stort scenario”, avseende efterfrågan och användning av biogas. 
Detta motsvarar nästan en fördubbling, från 44,9 till 79 GWh. 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av den utredning som Jönköpings länstrafik tillsammans med 
Energikontor Norra Småland och kommunala representanter har genomfört på 
uppdrag av Kommunalt forum, föreslår vi att Kommunalt forum ställer sig bakom 
förslaget och föreslår Region Jönköpings län och länets kommuner att anta 
inriktningsbeslutet och därmed verka för: 

 
• att Länstrafiken ställer om regiontrafiken till att i möjligaste mån köras på 

biogas med start juni 2020. 
 

• att Länstrafiken fortsätter att utveckla stadstrafiken i Jönköping med 
förnyelsebara bränslen där el och biogas är huvudalternativ, med trafikstart 
juni 2019 alternativt juni 2021. 

 
• att länstrafiken, om möjlighet ges, använder biogas vid val av hybridfordon. 

 
• att Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, i möjligaste 

mån prioriterar gasfordon för interna och upphandlade transporter som sker 
i regionens eller kommunernas regi. 

 
• att en arbetsgrupp med producenter, Jönköpings länstrafik och kommunerna 

bildas för att utreda hur biogasproduktionen kan utvecklas i samband med 
ökad efterfrågan. 

 
• att kommunerna verkar för införande samt ökad insamling av matavfall som 

råvara till biogasproduktion i Jönköpings län. 
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• att de kommuner som idag har egen biogasproduktion, men som idag inte 
uppgraderar biogasen för fordonsdrift, ser över möjligheterna att investera i 
uppgraderingsanläggningar, enskilt eller i samverkan. 

 
• att den etablering av gastankningsinfrastruktur som sker för 

kollektivtrafiken även utformas för publik tankning. 
 

• att den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. Grön gas- 
principen (tredjepartscertifierad) kan användas för stationer utmed svenska 
gasnätet. 

 
• att berörda organisationer uppdaterar resepolicyer, hållbarhetsprogram, 

inköpspolicyer och liknande i enlighet med ovanstående. 
 

Samtliga alternativ förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel. 
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Biogasproduktion och användning i 
länet – en förstudie 

Dagens och framtidens tillgång och efterfrågan på 
biogas som fordonsgas i Jönköpings län
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1. Syfte och mål
Med anledning av att det finns ett behov av att klarlägga det nuvarande och framtida behovet 
av biogas för fordonsdrift inom Jönköpings län har en enklare faktainsamling från länets 
kommuner, Länstrafiken, Region Jönköpings län samt länets två producenter av fordonsgas 
gjorts.  

Målet är att kunna ge en bild av hur utvecklingen av efterfrågan och tillgång kan te sig över 
en tioårsperiod.  

2. Metod
Jönköpings länstrafik har i samverkan med Energikontor Norra Småland tagit fram underlaget 
till rapporten. 

Ett antal frågor har ställts till länets kommuner och redovisas i rapporten. Av länets tretton 
kommuner har svar inkommit från samtliga. Frågor har även ställts till de två bolag som idag 
producerar fordonsgas i Jönköpings län. De inkomna svaren har summerats och presenteras i 
rapporten. Siffror och kalkyler har faktakollats mot bl.a. Scania bussar, Processkontroll och 
Fordonsgas Sverige m.fl. Vi har valt att konvertera alla mängder av gas till kilogram (kg) 
enligt Biogas 1 Nm3 = 0,75 kg =9,7 kWh Biogas 1 kg = 13 kWh Naturgas 1 Nm3 = 0,83 kg  
samt anger energimängd i gigawattimmar (GWH) då dessa används i branschen för olika 
jämförelser idag. Vi har sålunda tagit bort referenser till normalkubikmeter (Nm3) då denna 
inte används lika ofta längre och att det blir rörigt för läsaren. 

Vissa summeringar är ungefärliga och bedömningar. Mindre felmarginaler kan finnas med då 
olika aktörer kan använda olika sätt att räkna. Våra kontroller visar att det stämmer väl även 
om det inte är exakt, vilket inte heller varit ambitionen med rapporten. 
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3. Efterfrågan av biogas i Jönköpings län

3.1 Länets kommuners efterfrågan idag och framtida möjligheter 

Ett antal frågor har ställts till länets kommuner och redovisas i rapporten. Av länets tretton 
kommuner har svar inkommit från samtliga. 

Används fordonsgas i någon utsträckning idag i någon av kommunens 
verksamheter? 

Ja Vetlanda, Sävsjö, Gislaved, Jönköping, Värnamo, Nässjö och Gnosjö 
Nej Tranås, Mullsjö, Habo, Vaggeryd, Eksjö, och Aneby 

Hur många fordon och vilka fordonstyper körs med fordonsgas? 

Kommun Personbil Buss 9-22 Buss >22 Liten lastbil 
<3,5 ton 

Lastbil 

Vetlanda 1 
Gislaved 33 9 
Jönköping 297 173 9 
Värnamo 35 5 
Sävsjö 15 
Gnosjö 17 2 
Nässjö 17 13 2 

Totalt 415 202 11 

Hur stor mängd fordonsgas förbrukas årligen av kommunens och där till 
knutna verksamheters fordon? 

Kommun Förbrukning (kg) Energimängd 
Vetlanda ? 
Gislaved 16 500 

Jönköping 225 000 
Värnamo 52 500 

Sävsjö 11 300 
Gnosjö 9 700 
Nässjö 37 500 

Totalt 352 400 kg 4,58 GWh 
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Beräknas denna mängd att öka eller minska sett fem respektive tio år framåt? 

Samtliga kommuner uppger att en ökning av antalet gasdrivna fordon är sannolik över en 
tioårsperiod. Detta är dock beroende av utbudet av bilmodeller och att den politiska 
viljeinriktningen står fast. 

Öka Sävsjö, Vetlanda, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Gnosjö och Värnamo 

Finns planer på att köpa in gasdrivna fordon om sådana finns tillgängliga sett 
över en tioårsperiod? 
I samtliga kommuner med tillgång till gastankning finns planer på att fortsätta med inköp av 
gasbilar.   

Om din kommun saknar gastankställe, skulle en tankstation innebära att 
kommunen skaffar sig gasdrivna fordon till sin verksamhet?  
Samtliga svarande kommuner utan tillgång till gastankning uppger att det finns planer på 
inköp av gasbilar såvida en etablering av tankställe för gas blir av.  

Kan kommunen tänka sig att ställa krav på att upphandlade tjänster så som 
skolskjutsar och renhållning skall köras på biogas om tankställe finns eller 
kommer att finnas i kommunen? 
9 av 13 svar ger ett tydligt ja på frågan. Två menar att de kommer ställa krav på förnyelsebart 
bränsle utan att specificera vilket bränsle. Två kommuner svarar att det är oklart huruvida 
sådana krav kan komma att ställas.  

Har kommunen ett eget uppsatt klimatmål avseende fossilfritt bränsle för 
kommunens och där till knutna verksamheters fordon? 
Kommunerna har mycket olika målsättningar och skiljer sig i ambitionsnivå vad gäller sina 
fordonsflottor. Från att vara helt fossiloberoende vad gäller fordonsflotta år 2020 till att bara 
ange att användningen av fossilbaserat bränsle skall minska. Endast en kommun pekar 
specifikt ut andelen biogas som skall användas (Gislaved 33 % av gasanvändningen). 
Samtliga kommuner har dock krav på bränsleval ur förnyelsebarhetsaspekten. 

Finns politiska beslut som styr val av bränsle i kommunernas verksamhet och i 
så fall vilket bränsle? 
I sju av kommunerna finns en uttalad styrning av val av bränsle, i tre av kommunerna finns 
ingen sådan styrning och i två av kommunerna bedöms detta vara oklart. I en kommun finns 
styrning mot ”alternativa bränslen” utan specifikation av vilken typ. 

Finns någon övrig användning av biogas i kommunen, exempelvis för 
energiproduktion? 
I fem av kommunerna används biogas (egenproducerad) till företrädesvis uppvärmning, 
elproduktion planeras i något fall. Fem av kommunerna saknar annan användning av biogas. 
Tre av kommunerna har lämnat oklara svar på frågeställningen. 
En sammanställning av länets biogasproduktion finns i rapporten. 
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3.2 Länstrafikens efterfrågan idag och framtida möjligheter 
Länstrafiken har idag (2016) 30 st gasdrivna ledbussar som trafikerar stadstrafiken i 
Jönköping. Dessa bussar förbrukade under 2015 totalt 1 208 000 kg fordonsgas (15,7 GWh). 
Av denna volym utgjorde ca 71 % av biogas (829 800 kg/10,8 GWh) och resterande 29 % var 
fossilbaserad naturgas (342 000 kg/4,45 GWh). I de framtida upphandlingarna av 
stadstrafiken och regionbusstrafiken (bägge upphandlingarna börjar förberedas under 2017 
med trafikstart runt 2020) ställs krav på fossilfrihet år 2025 då detta är en målsättning 
fastslagen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Även ett krav på ökad 
energieffektivitet per personkilometer ställer krav på fordonsflottan. 

Stadstrafiken i Jönköping 
Fordonsflottan för stadstrafik kan sägas bestå av tre busstyper: 

Busstyp Drivmedel Antal Körsträcka (2015) 
Ledbussar Gasdrivna 30 st 2 461 000 km 
Stadsbussar 3-axliga HVO/RME/dieseldrivna 24 st 1 852 000 km 
Stadsbussar 2-axliga HVO/RME/dieseldrivna 47 st 2 718 000 km 

En kommande upphandling tar höjd för utbyggd trafik då dagens fordonsflotta inte räcker till 
för kommande behov men volymerna ovan ger ändå en fingervisning om bränsleåtgången vid 
gasdrift med nuvarande trafikvolym.  

Nedanstående antagande bygger på att busstyperna förbrukar biogas som nedan beskrivet. 
Busstyp Sträcka x förbrukning Förbrukning 

fordonsgas (kg) 
Energimängd 

Ledbussar 2 461 000 km x 0,7 m3 1 292 000 16,8 
Stadsbussar 3-axliga 1 852 000 km x 0,6 m3 833 400 10,9 
Stadsbussar 2-axliga 2 718 000 km x 0,45 m3 917 300 11,9 

Totalt 3 043 000 kg 39,6 GWh 

Regionbusstrafiken – exempel på framtida potential 
Regionbusstrafiken är uppdelad på 13 olika depåer i länet (och någon utanför) med varierande 
antal fordon från två till 20 stationerade bussar. Totalt handlar det om ca 140 bussar i 
systemet. Förbränningsmotorer är som mest energieffektiva under snabb trafik med få stopp 
till skillnad från el och hybrider som är mer energieffektiva i stadstrafik. Regionbussar har 
visat sig mer energieffektiva än stadsbussar när det gäller att välja gas som drivmedel. Detta 
gör att ett alternativ för avsättning av biogas kan vara att förse ett antal depåer med utrustning 
för gastankning. Dessa kan även göras tillgängliga för publik tankning och därmed sprida 
tankinfrastruktur till fler kommuner.  
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Regionlinjer med god potential (kan finnas fler) 
Linjer som är relativt långa med få stopp är mer lämpliga ur energieffektivitetssynpunkt. 
Nedan listas ett antal linjer med stationeringsort, kilometeruppskattning samt antal 
dimensionerande bussar. Detta är bara 16 av totalt 140 regionbussar så det kan finnas 
potential för fler linjer som kan vara lämpliga för fordonsgas. 

Linje Depå Fordon Kilometer Bränsleförbrukning* Energimängd 
101 Gränna 4 700 000 210 000 kg 
101 Habo 4 700 000 210 000 kg 
132 Gislaved 2 320 000 72 000 kg 
136 Gnosjö 1 160 000 36 000 kg 
141 Sävsjö 2 260 000 58 500 kg 
301 Vetlanda 3 300 000 67 500 kg 
Totalt 16 2 440 000 654 000 8,5 GWh 

*0,3 m3/km (0,23 kg/km) biogas för linjerna 132-301. Linje 101 har uppskattad förbrukning
0,4 m3/km (0,3 kg/km) pga linjens karaktär med många start och stopp. Förbrukningssiffrorna 
bygger på uppgifter från Energigas Sverige: Sammanställning: Gasfordons energieffektivitet 
2013. 

• Gränna och Habo saknar tankställe på orten idag men linje 101 har stor
energiförbrukning och det finns en relativ närhet till gasproduktion.

• Gislaved, Gnosjö och Sävsjö är orter med gas i fast nät eller med egen gasproduktion.
• Vetlanda har relativt nära till gasproduktionen i Sävsjö.

Serviceresor 
Idag  (2016) finns 50 fordon som kör på biogas. Fordonstyp är personbil alt Klass 4 (VW 
Caddy) fördelade på följande trafikföretag: 

Trafikföretag Stationeringsort Antal fordon 
Taxi Jönköping AB Jönköping 33 
Taxi Tidaholm AB Jönköping, Habo, Mullsjö 4 

Sandarna Transporter AB Jönköping 5 
Tranås Taxi HB Tranås 1 

Nässjö Taxi Ek.för Nässjö 6 
Värnamo Taxi AB Värnamo 1 

Serviceresors drivmedelsförbrukning 2015 
Drivmedel Förbrukning (kg) Energimängd 

Biogas 321 200 
Naturgas             43 800 
Totalt 365 000 kg 4,75 GWh 
Antal fordon 2015: 43 
Enligt avtal till 2020 ska 65 % av drivmedelsförbrukningen för personbilar plus VW Caddy 
vara fossilfri. Ett fordon som kör för Serviceresor kör ca 5000 mil/år.  
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Frågor inför framtiden: 
• Kommer fordonstillverkarna att erbjuda biogasfordon som når upp till våra krav i framtiden?
• Serviceresor behöver tankställen i hela länet, minst ett i varje kommun. I dag finns

problem med tankställen. Man får tanka med kunden i fordonet vilket inte är omtyckt.

Bussregistrerat fordon finns på Visingsö. 

3.3 Region Jönköpings läns organisations efterfrågan 

Antal fordon och fordonstyper som körs med fordonsgas 

Placeringsort för gasfordonen är framförallt Jönköping. Värt att notera är att Region 
Jönköpings län placerat sig som femte bästa region i Sverige 2015, i analysen från 
Miljöfordonsdiagnosen. Fordonsflottan ligger mycket tung på etanolfordon (ca 71 % under 
2015). Eftersom utbudet av etanolbilar ser ut att försvinna (Dagens industri) är det troligt att 
de kommer att behöva andra typer av miljöfordon för att ersätta etanolen, där gasfordon är en 
möjlig kandidat. Andra regioner och kommuner som rankats högt i Miljöfordonsdiagnosen 
har hög andel gasfordon. För de tio bästa kommunerna är andelen 60,4 % gasfordon och för 
de fem bästa landstingen är andelen 51,3 % gasfordon. 

Region Jönköpings 
län 

Totalt 
antal 

fordon 

Gasfordon 
(antal) 

Gasfordon 
(%) 

Mängd 
gas (kg) 

Energimängd 
(GWh) 

Personbilar 358 39 10,9 % 
Lite lastbil <3,5 ton 60 16 26,7 % 
Tung lastbil 1 0 0 % 
Traktor 37 0 0 % 
Specialfordon 33 Uppgifter 

saknas 
Summa 489 55 ca 11,2 % 8 405 -

13 150 kg 
0,1-0,2 

Källa: (http://www.miljofordonsdiagnos.se, 2015) Varav: EON 1188 kg FGS: 7217 kg. 
Osannolikt att RJL använder så lite. Troligen saknas data för lätta  lastbilar. 

Annan statistik från Bilreda anger följande tankvolymer för RJL 2015 

Bensin Diesel Etanol Fordonsgas 
62 659 143 728 108 102 17 542 m3 (13 150 kg) 

Region Jönköpings län har möjlighet att bidra till att skapa underlag för nya tankstationer ute i 
länet, framförallt på sjukhusorterna med Eksjö som idag saknar tankstation och för ytterligare 
utbyggnad i Värnamo och Jönköping. Även vårdcentralorter har potential att bidra till 
underlag för nya tankstationer i tex Vetlanda och Tranås m.fl. 

Vilka kommuner kommer att ha tankställen?•

http://www.di.se/artiklar/2016/3/14/bilbranschen-sagar-regeringens-etanolrea/
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3.4 Sammanfattning kommuner och RJL 

Dagens fordonsbaserade (2015 års siffror) gasefterfrågan exklusive privatbilister och privata 
företags bilar och lastbilars efterfrågan av fordonsgas:  

Organisation Förbrukning 2015 (kg) Energimängd (GWh) 
JLT 1 208 000 15,7 

JLT serviceresor 365 000 4,8 
Kommunerna 352 400 4,6 

Regionen 13 150 0,2 
Totalt 1 938 550 kg 25,3 GWh 

3.5 Efterfrågan i Jönköpings län för alla sektorer 
Länets kommuner och Region Jönköpings län använder minst cirka1 940 000 kg av en total 
försäljning på cirka 3 400 000 kg under 2015. Det innebär att övriga sektorer använder cirka 1 
500 000 kg fordonsgas. 

Vi bedömer att privatpersoner förbrukar 500 000 kg. Siffran är en bedömning baserad på att 
det finns cirka 700 privatägda gasbilar som vi räknar att de kör i snitt 1250 mil/år. Därefter 
tillfaller resterande 1 000 000 kg fordongas på övriga sektorer.  

Till övriga sektorer räknas privat näringsliv, övriga offentliga myndigheter samt 
genomresande. Jönköping är viktig genomfartsort för privatpersoner och företagare som kör 
på gas. Vissa transportbolag som t.ex. Bring kör regiontransporter på fordonsgas. 
Taxinäringens privata körningar (ej samhällsupphandlade körningar) ingår också här. 
Reglerna på Swedavia för taxiköer på Landvetter ger nu företräde för gasfordon samt 
helelfordon. 

Sektor Förbrukning 
kg 

GWh 

Länets kommuner, JLT & RJL 1 940 000 25,2 
Privatpersoner 500 000 6,5 
Övriga sektorer: privat näringsliv, övriga offentliga 
myndigheter & genomresande 

1 000 000 13 

Totalt 3 440 000 kg 44,7 GWh 
Allt är inte biogas, även naturgas 
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4. Biogasproduktion i Jönköpings län

4.1 Biogasproduktion i länet 
I Jönköpings län finns tolv biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala 
biogasproduktionen år 2014 var 55,4 GWh (Biogasportalen). År 2015 uppgraderades 35 GWh 
av biogasen till fordonsgas, vilket är nödvändigt för att köra fordon på biogas.  

I Jönköpings län finns idag två producenter av fordonsgas för transporter. Dessa är Sävsjö 
biogas AB och Jönköping energi biogas AB. Sävsjö biogas AB ägs av Göteborg energi samt 
Vrigstad Fjärrvärme. Jönköping energi biogas AB ägs av Jönköpings kommun (Rådhus AB) 
via Jönköpings Energi. 

Kommun Anläggningstyp Uppgradering till 
fordonsgas 

Eksjö Avloppsrening 
Gislaved Avloppsrening 

Habo (privat) Gårdsbiogasanläggning 
Jönköping - Huskvarna Avloppsrening Ja 

Jönköping - Simsholmen Avloppsrening Ja 
Jönköping Deponi 
Jönköping Samrötning Ja 

Nässjö Avloppsrening 
Sävsjö Samrötning Ja 
Tranås Avloppsrening 

Vetlanda Deponi 
Värnamo Avloppsrening 

Potentialen för biogasproduktion i Jönköpings län bedöms vara runt 300 GWh om allt 
matavfall och gödsel från djurproduktion tas tillvara. Källa: Energi- och klimatstrategin, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Det har funnits planer på fler anläggningar bland annat i Gislaved och i Vetlanda. I Gislaved 
finns bolaget Reftele Biogas AB. Enligt uppgift är Region Jönköpings län delägare kopplat till 
Lantbruksgymnasiet Stora Segerstad. Satsningen har enligt muntlig uppgift pausats på grund 
av osäkert marknadsläge och därmed lönsamhet för projektet. Även i Vetlandaområdet ska 
det finnas en grupp lantbrukare som haft planer att satsa på biogasproduktion. 

4.2 Biogasdistribution i Jönköpings län 
I Jönköpings län finns åtta tankstationer för fordonsgas. Jönköping har tre tankstationer och 
det är också här den största länsmarknaden finns då Jönköpings kommun har 49% gasfordon 
samt många andra aktörer som också använder gasfordon. 
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Kommun Företag Placering Typ av 
fordonsgas 

100 % biogas -
produkt? 

Gislaved E.ON Stegvägen 2 CNG Ja- Biogas100 
Gnosjö E.ON Långgatan 1 CNG Ja- Biogas100 

Jönköping FordonsGas Sverige Herkulesvägen CNG Ja- Grön100 
Jönköping FordonsGas Sverige Kraftgatan 11/ 

Finnvedens 
lastvagnar 

CNG/LBG Ja- Grön100 

Jönköping FordonsGas Sverige Vasavägen 1 CNG Ja- Grön100 
Nässjö FordonsGas Sverige Gamlarp 

industriområde 
CNG Ja- Grön100 

Sävsjö FordonsGas Sverige Alehögvägen 2 CNG Ja- Grön100 
Värnamo E.ON Bredasten CNG Ja- Biogas100 

Det saknas därmed tankstationer i Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda, Eksjö, Aneby och 
Tranås. Flera av dessa orter bedöms bli intressanta för tankstationsutbyggnad om de lokala 
parterna går ihop med både egna fordon och i transportupphandlingar. Kommun och Region 
Jönköpings län kan tillsammans med det lokala näringslivet skapa förutsättningar. Just nu 
arbetar Energikontor Norra Småland med Vetlanda kommun som pilotkommun inom 
projektet Kraftsamling biogas II. 

Investeringsstödet Klimatklivet från naturvårdsverket, som gäller fram till 2020, ger mycket 
goda möjligheter till 50 % investeringsstöd just för tankstationer för biogas då det är en 
kostnadseffektiv åtgärd för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. 

4.3 Gasnät i Jönköpings län 

Swedegas äger och driver gasnätet som sträcker sig från Dragör 
till Stenungsund och leder upp till Gislaved, via Gnosjö i 
Jönköpings län. Swedegas verkar för att 30 procent av energin i 
deras system år 2030 ska vara förnybar. År 2050 ska 100 procent 
vara förnybar. Detta har Swedegas skrivit en överenskommelse 
om -  Green Gas Commitment - tillsammans med andra 
europeiska nätoperatörer. 

https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%
20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050 

De första stegen mot visionen är konkretiserade för det svenska 
stamnätet. Under det närmaste året kommer 
biogasanläggningarna GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne 
börja mata in biogas på stamnätet. Swedegas har också samlat 
energibranschens aktörer för att gemensamt verka för att få till en 
provanläggning för Power to Gas i Sverige. 

https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050
https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050
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4.4 Biogasproducenternas syn på nuläget och önskvärd framtid 

I Jönköpings län finns idag två producenter av fordonsgas för transporter. Dessa är Sävsjö 
biogas AB och Jönköping energi biogas AB. Vi har ställt ett antal frågor om dagens 
produktion och framtida potential som besvaras i rubrikerna ned. Sävsjö biogas AB ägs av 
Göteborg energi samt Vrigstad Fjärrvärme. Jönköping energi biogas AB ägs av Jönköpings 
kommun (Rådhus AB) via Jönköpings Energi (se bilaga 1 för kompletta svar). 

Satsningarna på biogas i Jönköpings län har gjorts med en tro och förhoppning om en mer 
lokal och regional användning. Idag ser det dock annorlunda ut. Sävsjö biogas exporterar den 
största andelen av sin produktion till andra delar av landet, Jönköping Energi har på grund av 
bland annat låga priser på fossila drivmedel och relativt höga priser på behandling av 
matavfall istället för att öka produktionen, tvingats arbeta för att minimera förlusterna. 

Gemensamt för båda aktörerna är att man ser en möjlig tillväxt på biogasmarknaden, men att 
det finns faktorer som i dagsläget försvårar den utvecklingen. Jönköping Energi pekar bland 
annat på behovet av tydliga politiska förutsättningar i fråga om mål och regelverk som 
möjliggör långsiktig planering och investeringar. En långsiktig avsättning för biogasen är det 
enskilt viktigaste för en sådan utveckling och i det fallet är kollektivtrafiken den viktigaste 
kunden vilket kräver, enligt Jönköping Energi, en politisk vilja som styr den utvecklingen. 

I övrigt nämns utökat, regionalt matavfallssamarbete för en mer stabil substratmarknad och 
större ekonomiska möjligheter i investeringar i effektiva produktionsprocesser. 
Sammantaget ser producenterna att det finns möjligheter för biogasen i länet, men att det 
krävs politisk vilja på flera områden, såväl lokalt som regionalt och nationellt. 

4.5 Dagens produktion och framtida maxproduktion 
I länet produceras idag biogas motsvarande 35 GWh på de två anläggningarna som 
uppgraderar till fordonsgas. Utan investeringar är den möjliga maxproduktionen på båda 
anläggningarna idag 46 GWh. Med vissa investeringar på anläggningen i Sävsjö är en 
fördubbling möjlig och den totala produktionen ökar till 53 GWh om Jönköping energi 
samtidigt kör på max. Om Jönköping Energi Biogas bygger ny anläggning samt att Sävsjö 
gör ytterligare investeringar så ligger den totala maxproduktionen för dagens två 
fordonsgasproducenter på 72 GWh. 

2016 års 
produktion 

Idag möjlig 
maxproduktion 

Med investeringar Med fler 
investeringar 

35 GWh 46 GWh 53 GWh 72 GWh 

Vid ett gynnsamt marknadsläge med en ökad efterfrågan på biogas anger Sävsjö 
biogas/Göteborg energi att ytterligare investeringar skulle kunna vara möjliga vilket skulle 
öka den totala maxproduktionen i länet ytterligare. Sävsjös anläggning skulle i sådana fall bli 
länets största eftersom Jönköping Energi inte siktar på utökad kapacitet utöver den tidigare 
angivna. 
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4.6 Hit levereras länets biogas idag 

Göteborg Energi 
Biogas levereras lokalt i Sävsjö till FordonsGas Sverige som har en tankstation i Sävsjö. 
Biogas levereras dessutom till E.ON som tar biogasen till tankstationer för biogas. På grund 
av bristande lokal efterfrågan transporteras biogasen utanför länet. De långa transporterna 
påverkar transportkostnaderna vilket innebär att kundens (E.ONs) betalningsförmåga för 
biogasen minskar. 

Jönköping energi 
Den långsiktiga förutsägbarheten i efterfrågan som är viktig för att bedöma verksamhetens 
långsiktiga förutsättningar finns framförallt i avsättningen till kollektivtrafiken och 
kommunens (TK) fordon. 

Kund Andel (%) 

Keolis AB 57 
Tekniska kontoret - avfall 6,8 
Fordonsgas Sverige AB 21,8 
Simsholmenmacken i Jönköping  (via Fordonsgas Sverige) 18,4 
Energikontorets kommentar: Totalsumman blir något högre än hundra procent, vilket vi 
bedömer är ett resultat av att de köper in naturgas, vilket stökar till procenten. Dock stämmer 
uppgifterna väl med kontroller av länstrafikens gasanvändning. 

4.7 Biogasens prisutveckling 

Dagens pris på fordonsgas styrs av priset på fossila bränslen. Så länge den kopplingen finns 
kommer prisbilden inte påverkas nämnvärt enligt båda aktörerna. Prisutvecklingen på biogas 
närmaste åren antas dock bli svagt stigande. På längre sikt blir det svårare med antaganden. 
Eventuella framtida stödsystem kan minska priset, men samtidigt kan en ökad efterfrågan 
också öka priset. 

4.8 Producenteras behov för säkrad produktion 

Större efterfrågan, långsiktig avsättning samt politisk styrning är tre avgörande incitament för 
att länets aktörer ska kunna säkra produktionen, särskilt på sikt. Här menar man att länets 
offentliga aktörer, som regionen och kommunerna, aktivt måste styra upphandlingar och egna 
fordon mot fordonsgas. Nationella beslut om stödsystem anses också viktigt. 
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5. Gasfordonsmarknaden
Finns det fordon som går på fordonsgas i framtiden? 
Alla signaler tyder på det. Energikontor Norra Småland har genomfört omfattande 
omvärldsbevakning sedan projektet Kraftsamling biogas II startade 2015. Intresset för 
metangas som drivmedel växer på flera marknader i världen av flera skäl. Flera länder har god 
tillgång på naturgas som trots sitt fossila ursprung ger mindre klimat och miljöpåverkan än 
bensin och diesel. Särskilt är detta märkbart i länder som har stora problem med luftmiljön i 
städer. Då är fordon som drivs av metangas en av få tillgängliga lösningar. I nord Amerika 
växer marknaden för tunga fordon som kör på flytande naturgas. Både Indien och Kina har 
satsningar på fordon som går på metangas. Många länder i Europa bygger ut sin 
tankinfrastruktur bl.a. Frankrike, Holland, Belgien, Tjeckien, Danmark och Tyskland. Italien 
är redan en stor marknad. Flera länder satsar både på komprimerad gas (CNG) och flytande 
gas (LNG/LBG). Samtidigt växer satsningar på biogas (som även kallas 
biometan/biomethane/bio-CNG/CBG) in på dessa marknader. Flera av dessa länder har 
omfattande gasnät och biogasen blandas in där. USA har stora satsningar på 
biogasproduktion.  

Audi satsar på att använda överskottsenergi från sol och vindkraftverk till att göra energigaser 
som förs in på gasnätet. I Audis livscykelanalyser har en A3 som kör på e-gas (metangas) 
likvärdig klimatpåverkan som en batteriebil. Detta är i drift idag och Audi lanserar under 
2016 både A4 och A5 som gasfordon. Bilföretagen ser att det finns fler marknader än Sverige 
och det blir då intressantare att utveckla bra gasfordon. 

I Japan satsar Toyota på att göra vätgas från biogas producerat av slam från 
avloppsreningsverk, vilket sedan ska driva deras bränslecellsbilar. En utveckling som även är 
en möjlig vidarutveckling för Sveriges biogassatsning. Energikontoret har lyft upp detta vid 
två seminarier i länet under 2016. 

Personbilar – se bilaga för detaljerad info 
Idag finns cirka 40 modeller på den europeiska marknaden från flera stora märken såsom 
Volvo, Volkswagen, Fiat, Seat, Audi, Opel, Skoda, Lancia, Mercedes. Opel Ampera finns 
som gashybrid. 

Lätta lastbilar– se bilaga för detaljerad info 
Lätta lastbilar finns från Fiat, Iveco, Mercedes, Opel och Volkswagen. 

Lastbilar – se bilaga för detaljerad info 
Lastbilar finns från Renault, Scania, Volvo, Iveco samt Mercedes-Benz. Troligen finns även 
flera amerikanska leverantörer då gasmarknaden för tunga transporter växer starkt. 

Bussar– se bilaga för detaljerad info 
Bussar finns från Iveco bus, MAN, Mercedes, Scania, Solaris, Solbus, Van Hool, Vectia. Här 
finns även gashybridbussar.  Energikontoret har bäst kunskap om Scanias nya regionbuss för 
biogas som har 75 mils räckvidd, är tystare än dieselbussar och till en merkostnad på bara 150 
000 kr per buss. Skillnaderna till dieselbussarna har minskat betydligt. De nya euro-6 
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motorerna har kommit ikapp dieselmotorerna och är idag mycket effektivare än tidigare euro-
4 och euro-5 motorer som vi har tidigare erfarenhet av i Sverige. Malmöexpressen har även 
gashybridbussar för stadstrafik.  

Den enda tillverkare som vi känner till som inte har biogasbussar och istället satsat på 
dieselbussar samt elbatteri/hybridbussar är Volvo bussar. Det ska ses som ett undantag av de 
kända gasbusstillverkarna. Även busstilverkarna ser att världens bussmarknader är 
intresserade av gas, men självfallet även andra drivlinor som elbatteribussar samt hybrider. 
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6. Diskussion
Framtid 

Idag Stort scenario Max scenario Min scenario 

Efterfrågekalkyl Förbr. kg GWh Förbr. kg GWh Förbr. kg GWh Förbr. kg GWh 

Länets kommuner,  
JLT & RJL     1 938 550         25,2          3 574 500         46,5           7 403 400    96,2             730 550    9,5    

JLT ledbussar     1 208 000         -                  -             1 292 000    16,8         -      -      

JLT stadsbussar 2axl           833 400         10,8               833 400    10,8         -      -      

JLT stadsbussar 3axl           917 300         11,9               917 300    11,9         -      -      

JLT regionbuss           654 000            8,5           2 616 000    34,0         -      -      

JLT serviceresor         365 000              365 000            4,7               547 500    7,1             365 000    4,7    

Kommunerna         352 400              704 800            9,2           1 057 200    13,7             352 400    4,6    

Regionen            13 150    0,2            100 000            1,3               140 000    1,8                13 150    0,2    

Privatpersoner         500 000            6,5          1 000 000         13,0           1 500 000    19,5             500 000    6,5    

Övr. sektorer: 
privat näringsliv, 
övr. off. myndigh. 
& genomresande     1 000 000         13,0          1 500 000         19,5           2 000 000    26,0         1 000 000    13,0    

Totalt     3 438 550         44,9          6 074 500         79,0        10 903 400         141,7         2 230 550    29,0    

Framtid 

Idag Stort scenario Max scenario Min scenario   

Produktionskalkyl Prod. kg GWh Prod. kg GWh Produktion kg GWh Produktion kg GWh 

Jönköpings energi  
biogas - samrötning     1 125 000    15 20        2 000 000    27 

Jönköpings energi  
biogas - VA gas         530 000    7           530 000    7            530 000    7          530 000    7 

Sävsjö biogas 13 26 38 13 

Nya anläggningar 0 0 0 

Totalt 35 53 72 20 

Stort  
scenario Rimlig bedöming. Snabba tätortsbussar samt viss 

regiontrafik. Fördubbling av kommunernas och 
privatpersoners efterfrågan, viss ökning av övriga 
sektorer. Regionen ökar mycket för att kompensera 
etanolfordon 

Idag max 

Produktionskalkyl Prod. kg GWh 

Jönköpings energi  
biogas - samrötning 2185000 20 

Max  
scenario 

Låg sannolikhet. All kollektivtrafik på biogas. 
Tripplad efterfrågan hos privatpersoner och 
dubbling av övriga sektorer. Kommunerna ökar  
mycket för fossilfri fordonsflotta. Jönköpings energi  

biogas - VA gas 530000 7 

Sävsjö biogas 19 

Nya anläggningar 0 
Min  
scenario 

Möjligt. Om Jönköping lägger ned sin anläggning 
helt samt att regionen lämnar biogasen till samtliga 
bussar. 

Totalt 46 
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7. Slutsats
Det finns goda möjligheter att öka produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. För 
eventuella max scenarier så krävs även nya anläggningar alternativt import av biogas från 
andra regioner. Producenterna i länet efterfrågar framförallt regional politisk vilja och 
långsiktighet för att våga göra investeringar i sina anläggningar. Tillgången på substrat till 
biogasanläggningarna är avgörande för konkurrenskraftig produktion av biogas. Därför är alla 
former av avfallsamarbeten regionalt bra, särskilt om det innebär att mer matavfall samlas in 
till biogasproduktion.  

Idag importeras biogas från Lidköping men också naturgas från andra platser till Jönköpings 
kommun medan Sävsjö biogas exporterar sin biogas. Här finns behov av, och goda 
möjligheter, att öka den inhemska efterfrågan så att det som produceras här inte behöver 
exporteras. 

De flesta kommuner har miljömål kopplade till tankstationer för biogas eller att förändra 
fordonsflottans klimatpåverkan. Tillgången till tankning lokalt är en gemensam nämnare för 
de kommuner och landsting i Sverige som ligger främst när det gäller låga klimatutsläpp från 
fordonsparker. 

Länstrafiken har identifierat linjer för regiontrafik samt även snabbare tätortstrafik som skulle 
kunna köras på biogas. Infrastrukturen för tankning av regionlinjerna kan användas för att 
sprida infrastrukturen regionalt till kommuner som idag saknar tankmöjligheter för 
personbilar. 

Stomlinjerna i Jönköping har inte diskuterats i denna rapport. Där finns större konflikter med 
elektrifiering och hybridisering så där har inga antaganden gjorts i dagsläget. Väljer man 
hybrider i någon omfattning så finns även gashybrider, vilket gör att biogas inte måste 
uteslutas vid tankar om elektrifiering. I framtiden kan också finnas möjligheter för avsättning 
av biogasen för framställning av vätgas. 

Idag finns god tillgång på fordon för gasdrift vilket bedöms finnas även inom överskådlig tid. 
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Bilaga 1 

1. Hur ser ni biogasproducenter i länet på nuläget och önskvärd framtid?

Göteborg Energi 
I dagsläget finns förutsättning att producera betydlig mer biogas i länet bara den lokala efterfrågan 
kommer igång. Större andelen av den biogas som produceras i Sävsjö i dag exporteras från regionen. 
När Sävsjö Biogas projekterade och uppförde biogasanläggningen var förhoppningen att merparten 
biogasen som tillverkades skulle användas regionalt. Vår förhoppning är att den lokala efterfrågan av 
biogas ökas så att biogasen kan användas i ett lokalt kretslopp. En lokal användning skulle öka 
miljönyttan av biogasen samt stärka ekonomin för Sävsjö Biogas genom bättre pris till 
biogasanläggningen tack vare lägre transportkostnader. 

Jönköping Energi 
Biogasen har möjliggjort en klimatsmart kollektivtrafik på de bärande stomlinjerna i stadstrafiken, 
med låga utsläpp av hälsopåverkande ämnen i stadsmiljön. Även andra verksamheter har relativt stora 
flottor av biogasfordon.  Verksamheten präglas av hög leveranssäkerhet och etablerad teknik i fordon 
och för distribution, vilket ger låga tekniska risker på kundsidan.  I nuläget är verksamheten starkt 
ekonomiskt pressad och riskerar att läggas ner.  I ljuset av detta har prioriteten i verksamheten ändrats 
från att successivt öka produktionen av biogas till att minimera de ekonomiska förlusterna, vilket har 
medfört att tillväxten av andelen biogas i bränslemixen har stannat upp. Låga oljepriser, vilka indirekt 
styr marknadspriset på gas, samt prispress på behandling av matavfall trycker ner intäkterna. I 
kombination med en resurskrävande produktionsprocess är det svårt att få ekonomin i balans. 
Otydliga långsiktiga politiska förutsättningar (mål, regelverk etc). både på nationell och regional nivå 
går det svårt att planera långsiktigt och att investera. 
En långsiktig avsättning för biogasen är den viktigaste planeringsförutsättningen för verksamheten. 
Kollektivtrafiken är den viktigaste kunden , den som kan ge en förutsägbar efterfrågan och som det 
även finns en politisk rådighet över på regional nivå. Övrig avsättning tillkommer men är mer 
svårförutsedd och svårare att påverka lokalt/regionalt. 
En ökad tillgång till substrat genom att insamlingssystem för matavfall byggs ut i fler kommuner är en 
annan viktig faktor. Här bör kommuner kunna samverka för att skapa en rationell logistik och effektiv 
användning av anläggningstillgångar. För en substratmarknad som har en prisnivå som fungerar 
långsiktigt för producenterna behövs även att det inte byggs fler produktionsanläggningar än vad 
marknaden tål utifrån tillgången till substrat.  
Det finns också behov av effektivare produktionsprocesser, vilket kräver investeringsmedel, som i sin 
tur kräver långsiktighet i förutsättningarna. Biogasbranschen är ung och det sker en teknikutveckling 
och teknisk mognad över tid. Kunskapen om hur man bygger rationella lösningar är helt annan idag än 
för 10-15 år sedan. Rötning av matavfall och återföring av näringsämnen till jordbruket bör vara en 
självklar del av en cirkulär ekonomi. Mycket talar i sak för biogas. Vi behöver ta hand om avfallet, 
fordonssektorn är den största utmaningen för att nå klimatmålen och näringsämnen behöver återföras 
till jordbruket. Tillgången till certifierad biogödsel begränsar möjligheten att utveckla den ekologiska 
livsmedelsproduktionen för att möta kundernas efterfrågan. 
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2 & 3. Hur ser ni på produktion idag? Möjlig maxproduktion idag? 
Maxproduktion om 5 år, 10 år. Ta även med alternativet för en ny 
rötningsanläggning i Jönköping. 

Göteborg Energi 
Produktionen idag är ca 1,32 miljoner Nm3/år vilket motsvarar ca 13 GWh/år. Möjlig maxproduktion 
1,9 miljoner Nm3/år, 19 GWh/år. Med viss investering kan den mängden fördubblas.  
Se ovan. Om marknaden växer kan biogasanläggningen investering i en kapacitetsökning för att 
dubbla produktionen. Om vi skulle veta att efterfrågan av biogas skulle vara större än detta om 10 år 
skulle Sävsjö Biogas ägare kunna göra ytterligare investeringar för att kunna öka produktionen av 
biogas ytterligare. 

Jönköping Energi  
2015 producerades 1655 ton biogas motsvarande ca 22 GWh. Maxproduktionen med hänsyn till 
nuvarande begränsning i uppgraderingskapacitet är ca 2000 ton biogas motsvarande ca 27 GWh 
(inklusive VA-gas 530 ton).  
Planeringen för att eventuellt bygga ny produktionskapacitet i Jönköping har fokuserats på att i första 
hand få ner produktionskostnaderna, inte att utöka kapaciteten. Produktionen är beroende på tillgången 
till substrat till rätt pris vilken är en begränsande faktor. Den anläggning som har studerats i en 
förstudie kan producera runt 2000 ton (27 GWh) biogas per år utöver den biogas som produceras från 
VA-slam, i dagsläget ca 530 ton per år (ca 7 GWh), vilket ger en total produktion på cirka 2530 ton 
eller 34 GWh. 

4. Vart levererar ni er biogas idag, vilka är era kunder? Andelar och
påverkan på affärsmodellen. 

Göteborg Energi 
Biogas levereras lokalt i Sävsjö till FordonsGas Sverige som har en tankstation i Sävsjö. Biogas 
levereras dessutom till E.ON som tar biogasen till tankstationer för biogas. På grund av bristande lokal 
efterfrågan transporteras biogasen utanför länet. De långa transporterna påverkar transportkostnaderna 
vilket innebär att kundens (E.ONs) betalningsförmåga för biogasen minskar. 

Jönköping Energi 
Den långsiktiga förutsägbarheten i efterfrågan som är viktig för att bedöma verksamhetens långsiktiga 
förutsättningar finns framförallt i avsättningen till kollektivtrafiken och kommunens (TK) fordon. 
Kund  Andel (%) 
Keolis 57 
TK avfall 6,8 
Fordonsgas Sverige 21,8 
Simsholmenmacken 
(via Fordonsgas 
Sverige)             

18,4 

5. Antaganden om prisbild/prisutveckling – nu, 5 år, 10 år?

Göteborg Energi 
Eftersom biogasen främst ersätter diesel utgår priset främst från det skattade dieselpriset. Jag har 
bifogat hur prisutvecklingen för Brent oljan enligt pristerminerna kommer att utveckla sig de närmaste 
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fem åren. Här är dock inte skatten inlagd men kurvan är svagt stigande. Viktiga delar för 
prisutvecklingen är vilka stödsystem som införs på statlig nivå samt vilka ekonomiska värden 
regionala och lokala offentliga aktörer sätter på ett lokalproducerat hållbart bränsle. Bild 

Jönköping Energi 
Vi har i våra kalkyler ett antagande om att gaspriset på fem års sikt ligger på ungefär samma nivå som 
idag, men korrigerat den allmänna prisutvecklingen. Verksamheten behöver periodvis också kunna 
tåla även lägre priser på en volatil marknad. Priset på 10 års sikt är ännu mer svårt att bedöma. Givet 
att efterfrågan på hållbara bränslen bör öka i kombination med att tillgången är begränsad så kan det 
indikera högre priser på sikt. I princip har dock den som använder biogasen idag hittills inte behov 
betala för det mervärde som biogasen ger för miljön, utan bränslet har prissatts likvärdigt med sin 
fossila motsvarighet. Kostnaden har i stället tagits ut i producentledet.  

6. Vad behöver ni producenter för att säkra er produktion?

Göteborg Energi 
För att biogasen skall kunna öka i länet behöver producenter ha en marknad som är större än 
produktionen av biogas i länet. För att vi producenter skall våga utveckla vår biogasproduktion genom 
att teckna avtal om att ta hand om avfall i regionen samt att investera i vår biogasproduktion behöver 
vi ha klara, långsiktiga och tydliga politiska mål om att öka efterfrågan av biogas. Dessa mål behöver 
brytas ned till verksamheter så att de får genomslag i tjänstemannabeslut. Det är oerhört viktigt att 
man i regionen tar ett eget ansvar att styra de transporter man själv kan styra över så att de använder 
den biogas som produceras i länet. Vi behöver veta att man i regionen ser att användning av biogas 
som en prioriterad del för att kunna få till det lokala kretsloppet samt den cirkulära ekonomin där vi 
återanvänder de resurser vi har i regionen och återför näringsämnen till lantbruket. 

Jönköping Energi 
Sammanfattningsvis ett regionalt politiskt ansvarstagande uttryckt ibland annat mål och policys osv., 
samordning utifrån en cirkulär resurshushållning där de olika intressenterna i systemet (insamling, 
produktion, kollektivtrafik etc.) utifrån det egna ansvaret arbetar för gemensamma mål och med en 
helhetssyn. Långsiktiga stabila avtal för gasleveranser och substrat är en första nyckelfaktor för en 
långsiktig satsning på biogas. Långsiktiga nationella spelregler är också viktigt. 
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CNG & LNG Stations in Europe

Some facts about the CNG / LNG
infrastructure in Europe

913Germany 1

1101Italy 3

173Austria 0

55Belgium 2

45Spain 17

163Sweden 6

147Netherlands 17

43France 2

105Bulgaria 0

8U.K. 9

108Czech Republic 0

136Switzerland 1

Public stations
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available on their official websites.
Photo credits: Shutterstock, LC3 Logistics, CNG Fuels, Primagaz, main OEMs.
Fuel cost per 100 km based on 1,10 €/Kg (H-Gas) (average European price).

NGVA Europe is the European stakeholder that promotes the use of natural gas 
and renewable methane as a fuel mainly in vehicles and ships.

It serves as a platform for the industry involved in the production and distribution 
of vehicles and natural gas. It defends their interests to European decision 
makers, to create accurate standards, fair regulations and equal market 
conditions. NGVA Europe creates networks with interested stakeholders to reach 
consensus on positions and actions. It also collects, records and communicates 
reliable facts and significant developments in the natural gas vehicle market.

It was founded in 2008 and has more than 140 members from 40 countries.

The catalogue offers a comprehensive overview of the current vehicles available, 
from light to medium and heavy duty, for both private and professional use. 
Smaller and lighter NGV’s are similar in price to an equivalent diesel version. The 
slightly higher price for a bigger and heavier vehicle will be recovered within a 
relatively short time.



Natural Gas Vehicles in Europe

What is a Natural Gas Vehicle, (NGV) ? 

Natural Gas Vehicles use Compressed 
Natural Gas (CNG) or Liquefied Natural 
Gas (LNG).  Natural Gas Vehicles emit 
less CO2 and less pollutants, compared 
to petrol or diesel vehicles. Natural Gas 
Vehicles should not be confused with such 
powered by propane (LPG), which is a 
fundamentally different fuel.

Where can I fill my car?

Depending on the country, an extensive 
network of refueling points is already 
available and increasing. Cars equipped 
to use CNG also drive on petrol. An 
increasing number of stations are also 
available for LNG, mainly used by trucks.

And…is it safe?

Using and refueling a Natural Gas Vehicle 
is as safe as any other car, but also easier 
and cleaner to handle. The refueling 
nozzle simply clicks onto the receptacle 
on the vehicle and you are ready to start 
filling. When the cylinder for the gas is full, 
the dispenser automatically shuts off.

Driving an NGV is  not 

different to a petrol  or 

diesel  car,  but  it  is  c leaner, 

more ec onomical  and better 

for  the environment.

What is natural gas?

Natural gas consists mainly of methane
and is either fossil in origin or produced
from renewable sources: Biomethane and 
synthetic natural gas (SNG). Natural gas 
and renewable methane can be mixed in 
any rate, up to 100%. Renewable methane 
is already blended with natural gas in 
many European countries, so the fuel for 
your vehicle may already contain gas from 
a renewable source.

What are the benefits of driving a Natural 
Gas Vehicle?

Driving on natural gas is safe, clean and 
more economical than petrol and diesel.
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Passenger Cars

Fiat
Punto Natural Power

Max. output, kW (hp) 51 (70)

Fuel costs per 100 km 4,62 €

Fuel consumption per 100 km. 4,2 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 13.352 €

Fuel tank, CNG (petrol) 13 kg (45 lt.)

CO2 emission 115 g/km

Range, CNG (petrol) 310 km (715 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Audi
A3 Sportback g-tron

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,63 €

Fuel consumption per 100 km. 3,3-3,6 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 26.450 €

Fuel tank, CNG (petrol) 14,4 kg (50 lt.)

CO2 emission 88-92 g/km

Range, CNG (petrol) 420 km (960 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Audi
A4 Avant g-tron

Max. output, kW (hp) 125 (170)

Fuel costs per 100 km 4 €

Fuel consumption per 100 km. 4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) N/A

Fuel tank, CNG (petrol) 19 kg

CO2 emission 100 g/km

Range, CNG (petrol) 500 km (450 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Qubo Natural Power

Max. output, kW (hp) 51 (70)

Fuel costs per 100 km 4,73 €

Fuel consumption per 100 km. 4,3 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 14.213 €

Fuel tank, CNG (petrol) 13 kg (45 lt.)

CO2 emission 119 g/km

Range, CNG (petrol) 300 km (660 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
500 L Natural Power

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 4,29 €

Fuel consumption per 100 km. 3,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 15.730 €

Fuel tank, CNG (petrol) 14 kg (50 lt.)

CO2 emission 105 g/km

Range, CNG (petrol) 340 km (843 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Panda Natural Power

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 3,41 €

Fuel consumption per 100 km. 3,1 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 12.122 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (35 lt.)

CO2 emission 85 g/km

Range, CNG (petrol) 350 km (760 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
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Passenger Cars

Lancia
Ypsilon Ecochic CNG

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 3,41 €

Fuel consumption per 100 km. 3,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 13,107 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (35 lt.)

CO2 emission 86 g/km

Range, CNG (petrol) 350 km (760 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Opel
Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo

Max. output, kW (hp) 110 (150)

Fuel costs per 100 km 5,17 €

Fuel consumption per 100 km. 4,7-5,1 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 26.500 €

Fuel tank, CNG (petrol) 25 kg (15 lt.)

CO2 emission 129-139 g/km

Range, CNG (petrol) 510 km (150 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Mercedes-Benz
B-Class B 200 NGD

Max. output, kW (hp) 115 (156)

Fuel costs per 100 km 4,62 €

Fuel consumption per 100 km. 4,2 kg

Basic price Germany (incl. VAT)       32.903 €

Fuel tank, CNG (petrol) 21 kg (12 lt.)

CO2 emission 115 g/km 

Range, CNG (petrol) 475 km (200 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Seat
Mii Ecofuel

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 3,19 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Spain (incl. VAT) 12.550 €

Fuel tank, CNG (petrol) 11 kg (10 lt.)

CO2 emission 79 g/km

Range, CNG (petrol) 380 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
500 L Living Natural Power

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 4,29 €

Fuel consumption per 100 km. 3,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 17.697 €

Fuel tank, CNG (petrol) 14 kg (50 lt.)

CO2 emission 105 g/km

Range, CNG (petrol) 359 km (843 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Seat
Leon TGI

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,5-3,6 kg

Basic price Spain (incl. VAT) 23.140 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 96 g/km

Range, CNG (petrol) 420 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
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Seat
Leon ST TGI

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,6 kg

Basic price Spain (incl. VAT) 24.140 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 96 g/km

Range, CNG (petrol) 420 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
eco up!

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 3,19 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 12.950 €

Fuel tank, CNG (petrol) 11 kg (10 lt.)

CO2 emission 79 g/km

Range, CNG (petrol) 380 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
load up!

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 3,19 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 13.950 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (10 lt.)

CO2 emission 80 g/km

Range, CNG (petrol) 381 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Skoda
Citigo G-TEC

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 2,88 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Austria (incl. VAT) 12.390 €

Fuel tank, CNG (petrol) 11 kg (10 lt.)

CO2 emission 79 g/km

Range, CNG (petrol) 380 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,48 €

Fuel consumption per 100 km. 3,5 kg

Basic price Austria (incl. VAT) 23.200 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 94 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (920 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Skoda Octavia
G-TEC  (6 g.m. / 7 g.a.)

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,48 €

Fuel consumption per 100 km. 3,5 kg

Basic price Austria (incl. VAT) 24.120 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 96 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (920 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Skoda Octavia
Combi G-TEC  (6 g.m. / 7 g.a.)
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Volvo
V60 Bi-fuel (delayed OEM)

Max. output, kW (hp) 180 (245)

Fuel costs per 100 km 4,73 €

Fuel consumption per 100 km. 4,3 kg

Basic price Sweden (incl. VAT)  36.874 € 

Fuel tank, CNG (petrol) 16 kg (67,5 lt.)

CO2 emission 116 g/km

Range, CNG (petrol) 400 km (1.000 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
Golf TGI

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 23.825 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 92-94 g/km 

Range, CNG (petrol) 400 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
Golf TGI Variant

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 24.850 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 92-94 g/km 

Range, CNG (petrol) 401 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen Caddy
Passenger Maxi TGI manual & DSG

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 6,73/4,95 €

Fuel consumption per 100 km. 4,3/4,5 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 25.341 €

Fuel tank, CNG (petrol) 37 kg (13 lt.)

CO2 emission 116/122 g/km

Range, CNG (petrol) 860/822 km (150/130 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen Caddy
Passenger TGI manual & DSG

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 4,51/4,84 €

Fuel consumption per 100 km. 4,1-4,4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 23.425 €

Fuel tank, CNG (petrol) 26 kg (13 lt.)

CO2 emission 112/120 g/km

Range, CNG (petrol) 634/591 km (150/130 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
25.513 €

27.429 €

Several OEMs
announced new

CNG models coming
into the market

for 2017

Several OEMs
announced new

CNG models coming
into the market

for 2017
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Fiat
Panda Van

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km N/A

Fuel consumption per 100 km. 3,0 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 12.380 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (50 lt.)

CO2 emission 85 g/km 

Range, CNG (petrol) 400 km (778 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Doblò Natural Power

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 18.189 €

Fuel tank, CNG (petrol) 16 kg (22 lt.)

CO2 emission 134 g/km

Range, CNG (petrol) 330km (300 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Basic price Italy (excl. VAT) 17.200 €

Fiat
Doblò Cargo Natural Power

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9 kg

Fuel tank, CNG (petrol) 16 kg (22 lt.)

CO2 emission 134 g/km

Range, CNG (petrol) 330-450 (300) km

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Fiorino Natural Power

Max. output, kW (hp) 51 (70)

Fuel costs per 100 km 4,73 €

Fuel consumption per 100 km. 4,4 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 14.930 €

Fuel tank, CNG (petrol) 13 kg (45 lt.)

CO2 emission 119 g/km

Range, CNG (petrol) 300 km (660 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Running on CNG can be 50% more economical than petrol
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Volkswagen Caddy
Panel Maxi TGI & Automatic

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 6,27 €

Fuel consumption per 100 km. 4,1/4,3 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 24.895 €

Fuel tank, CNG (petrol) 36/32 kg (13 lt.)

CO2 emission 112-116 / 122 g/km

Range, CNG (petrol) 803/760 km (200/120 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Opel
Combo 1.4 CNG Turbo

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9/5 kg

Basic price Germany (incl. VAT)  24.800 €

Fuel tank, CNG (petrol) 16,15 kg (22 lt.)

CO2 emission 134-138 g/km

Range, CNG (petrol) 325 km (+300 km petrol)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Opel
Combo Cargo 1.4 CNG Turbo

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9/5 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 22.978 €

Fuel tank, CNG (petrol) 22,1 kg (22 lt.)

CO2 emission 134-138 g/km

Range, CNG (petrol) 450 km (300 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen Caddy
Panel TGI & Automatic

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 4,51 €

Fuel consumption per 100 km. 4,0/4,1 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 22.979 €

Fuel tank, CNG (petrol) 25 kg (13 lt.)

CO2 emission 109-112 / 119-120 g/km

Range, CNG (petrol) 630/610 km (200/120 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
25.002 € 26.918 €

Natural gas technolgy
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Iveco
Daily Natural Power

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km n/a

Fuel consumption per 100 km. 8,9 kg

Basic price (incl. VAT) n/a

Fuel tank, CNG (petrol) 39 kg (14 lt.)

CO2 emission 245 g/km

Range, CNG (petrol) 440 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Ducato Cargo Natural Power

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km 9,46 €

Fuel consumption per 100 km. 8,6 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 32.800 €

Fuel tank, CNG (petrol) 36 kg (15 lt.)

CO2 emission 234 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Ducato Panorama

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km 9,46 €

Fuel consumption per 100 km. 8,6 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 38.150 €

Fuel tank, CNG (petrol) 36 kg

CO2 emission 234 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Mercedes-Benz Sprinter 
NGT Panel/Group Van (2-9 seats)

Max. output, kW (hp) 115 (156)

Fuel costs per 100 km 8,25-9,02 €

Fuel consumption per 100 km. 7,5-8,2 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 46.445 €

Fuel tank, CNG (petrol) 19-32 kg (15/100 lt.)

CO2 emission 202-224 g/km

Range, CNG (petrol) 250-430 (120-810) km

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Mercedes-Benz Sprinter 
NGT Pickup Van (w/double cabin)

Max. output, kW (hp) 115 (156)

Fuel costs per 100 km 8,25-9,02 €

Fuel consumption per 100 km. 7,5-8,2 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 46.457 €

Fuel tank, CNG (petrol) 19-45 kg (15/100 lt.)

CO2 emission 202-224 g/km

Range, CNG (petrol) 250-550 (120-810) km

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Iveco
Daily Cabinato Natural Power

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km n/a

Fuel consumption per 100 km. 8,9 kg

Basic price (incl. VAT) n/a

Fuel tank, CNG (petrol) 39 kg (14 lt.)

CO2 emission 245 g/km

Range, CNG (petrol) 440 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
51.146 €



Tr ucks

NGVA Europe   for sustainable mobility   |   11\

Iveco  Stralis Hi Road LNG

Max. output, kW (hp) 243 (330)

LNG tank (CNG) 185 kg (42 kg)

Many large fleets in Europe are committed to natural gas.

Iveco  Stralis Hi Road CNG

Max. output, kW (hp) 243 (330)

CNG tank 198 kg (1320 lt.)

Iveco  Eurocargo Natural Power 12 - 16 Ton

Max. output, kW (hp) 150 (204)

CNG tank 81 kg (480 lt.)

Mercedes-Benz  Econic NGT

Max. output, kW (hp) 222 (302)

CNG tank 90 kg / option 105 kg
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LNG, perfect fuel for heavy duty transport

* 2x4 (8 pc) CNG tanks, total of 160 m3 = approx. 117 kilo of gas. 
(160 m3 divided by EU average fuel station kilo 1.37)

Scania  P/G 280/340 CNG

Max. output, kW (hp) 205 (280) / 250 (340)

CNG tank 100 kg (composite tanks) 130 kg (steel tanks)

Volvo  FE CNG

Max. output, kW (hp) 235 (320)

CNG tank 90 kg - 120 kg*

Scania  P/G 280/340 LNG

Max. output, kW (hp) 205 (280 / 250 (340)

LNG tank 190 kg (one tank) 310 kg (double tanks)

Renault  D Wide CNG

Max. output, kW (hp) 235 (320)

CNG tank 90 kg - 120 kg*
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Iveco Bus  Daily Citys CNG
(also available in intercity version)

MAN  Lion` s city CNG

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Max. output, kW (hp) 200 (272) - 228 (310)

CNG tank 42 kg

CNG tank 188-289 kg 

Scania  Interlink LD CNG

Max. output, kW (hp) 206 (280) or 235 (320)

CNG tank 200 kg

Scania  Citywide LE/LF CNG

Max. output, kW (hp) 206 (280) or 235 (320)

CNG tank 200-290 kg

Iveco Bus  Urbanway CNG
(also available Crealis CNG)

Max. output, kW (hp) 213-243 (290-330)

CNG tank 200-230 kg 

Mercedes  Citaro (G) NGT

Max. output, kW (hp) 222 (302)

CNG tank 160-320 kg
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* Hybrid (CNG-Electric)

Solaris  Urbino 12/15/18 CNG Solbus  Solcity CNG

Solbus  Solcity LNG Solbus  Solcity 18 LNG

Vectia  Veris.12.CNG *Van Hool  A 330 / A 360 CNG

Max. output, kW (hp) 235 (320)

Max. output, kW (hp) 235 (320) Max. output, kW (hp) 235 (320)

Max. output, kW (hp) 180 (240)Max. output, kW (hp) n/a

CNG tank 205-274 kg

LNG tank (Cryogenic) 356-508 dm3 LNG tank (Cryogenic) 356-508 dm3

CNG tank n/aCNG tank n/a

Max. output, kW (hp) 235 (320)

CNG tank 365 kg 
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Förvaltningsnamn

Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län
Hösten 2016 Kommunalt forum tillsätter en tjänstemannagrupp för att ta fram

underlag om biogasens förutsättningar i länet.
En politisk styrgrupp bildas.

Sep 2016 En rapport i form av en förstudie färdigställs. Rapporten innehåller
bl. a. beskrivningar av efterfrågan och produktion av biogas i länet.

Feb 2017 Rapporten sammanfattas i ett förslag till inriktningsbeslut som
presenteras av tjänstemannagruppen.

April 2017 Styrgruppen sammanfattar sin bedömning. Kommunalt forum
beslutar om fortsatt utredning via en arbetsgrupp. Utgångspunkter i
arbetet ska vara:
- Förstudiens förslag till inriktningsbeslut.
- Efterfrågan och användning av biogas enligt det som beskrivs som
”stort scenario”.

Hösten 2017 Arbetsgruppen har samråd med producenter, kommuner m fl och
färdigställer utredningen.
Utredningen innehåller bl a:
- Fördjupad analys av biogas-frågan
- Olika alternativ till regional samverkan
- Förslag till överenskommelse mellan 14 parter (varje kommun i
länet och Region Jönköpings län).

Dec 2017 Arbetsgruppens utredning samt förslag till fortsatt beslutsprocess
presenteras på Kommunalt forum. Kommunalt forum beslutar om
att rekommendera respektive kommun och Region Jönköpings län
att fatta beslut i enlighet med utredningens förslag samt att
underteckna överenskommelsen.

Dec 2017 – Respektive kommun och Region Jönköpings län förankrar
utredningens slutsatser och förslag inom sina organisationer.

Jan-Feb 2018Respektive kommun och Region Jönköpings län hanterar sina
interna beslutsprocesser.
Efter sammanställning av protokollsutdrag undertecknas
överenskommelsen av en representant från var och en av de 14
parterna.
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Förvaltningsnamn

Samtliga kommuner i Jönköpings län
Region Jönköpings län

Överenskommelse kring biogas i
Jönköpings län
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och användning i
länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring biogas i Jönköpings län. Utifrån
detta beslut har en utredning tagits fram som innehåller olika alternativ till
framtida lösningar.

Utredningen inklusive bilagor bifogas.

Kommunalt forum rekommenderar respektive kommun i länet samt Region
Jönköpings län:

att godkänna bifogat förslag, ”Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län”.

att respektive kommun samt Region Jönköpings län snarast hanterar
beslutsprocessen i denna fråga och skickar protokollsutdrag senast 2018-03-31
till:

Region Jönköpings län
Kansliavdelningen, Regionens Hus
Box 1024
551 11 Jönköping

När beslut inkommit från samtliga kommuner och från Region Jönköpings län
kommer varje part att få underteckna ”Överenskommelse kring biogas i
Jönköpings län”. Detta moment kräver då inga separata beslut, utan är en följd av
det beslut som nu via rekommendation föreläggs kommunerna och Region
Jönköpings län.
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Styrgruppen i biogasutredningen

Rune Backlund
Regionråd/Ordf. TIM-nämnden
Region Jönköpings län

Ann-Marie Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande
Jönköpings kommun

Stefan Gustafsson
Kommunstyrelsens ordförande
Sävsjö kommun

Niclas Palmgren
Kommunalråd/KS 1:e vice ordförande
Gislaveds kommun



Biogasöverenskommelse i Jönköpings län 

• Kommunalt forum – utredning om biogas samt 
samverkansutredning  

– Goda förutsättningar att öka biogasproduktion i länet om 
efterfrågan finns. Bidrar till direkt till miljö- och klimatmål. 

 

 

 

 

 



Biogasöverenskommelse i Jönköpings län 

• I Region Jönköpings län prioriterar som drivmedel i 
kommande kollektivtrafik-upphandlingar med årligt 
volymåtagande på minst 36 GWh biogas 
– Prioritet regionbusstrafik, snabbare stadstrafik, 

långsammare stadstrafik 

– Stadstrafik i Jönköping el och biogas huvudalternativ 

– Prioritera biogas vid val av hybridfordon 

 

• Regiontrafik start juni 2020, stadstrafik i Jönköping 
start juni 2021 
 

  

 



Biogasöverenskommelse i Jönköpings län 

• II Region Jönköpings län verkar för att ny biogastank-
infrastruktur för regiontrafik görs tillgänglig för publik 
användning. Berörda kommuner i Jönköpings län 
prioriterar skyndsamt beredning av platser som 
lämpar sig för tankning av både bussar och publika 
fordon. 

 

 

 



Biogasöverenskommelse i Jönköpings län 

• III Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar 
gasfordon för egna och leasade fordon. 
– Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal 

tankinfrastruktur.  

– Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras. 

• IV Den fordonsgas som används består av 100 % biogas 
– Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet. 

– Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras. 

 



Biogasöverenskommelse i Jönköpings län 

• V Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län 
prioriterar gasfordon och biogas för upphandlade transporter 
genom krav eller mervärden i upphandling. Samtliga parter 
uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i enlighet 
med detta. 

 



Biogasöverenskommelse i Jönköpings län 

• VI Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, 
och som inte uppgraderar biogasen till fordonsgas, ser över 
möjligheterna att investera i uppgraderingsanläggningar. 

• VII – 
– Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande 

riktlinjer och liknande i enlighet med ovanstående. 

– Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen 
status för respektive åtagande till Kommunalt forum. 

• VIII Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som 
råvara till biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd 
till behandlingsanläggning förs in som en påverkansfaktor i 
upphandlingar av hantering av organiskt avfall – som gör att 
anbud med korta avstånd gynnas. 

 

 



Biogasöverenskommelse i Jönköpings län 

• VIII Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som 
råvara till biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd 
till behandlingsanläggning förs in som en påverkansfaktor i 
upphandlingar av hantering av organiskt avfall – som gör att 
anbud med korta avstånd gynnas. 

 

 



Biogasöverenskommelse i Jönköpings län 

• Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings 
länstrafik, kommunerna, Region Jönköpings län och andra 
berörda intressenter bildas.  

• Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar 
och drivmedel. 

 

 



Förslag till justeringar 

Åtagande III och V om prioritering av gasfordon för egna och 
fordon och i upphandlade tjänster antas ej  

 

Kommunen har redan en antagen prioritetsordning - el, 
fordonsgas, biodrivmedel   

 



Förslag till justeringar 

• Åtagande VIII ”Länets kommuner säkerställer insamling av 
matavfall som råvara till biogasproduktion i Jönköpings län 
samt att avstånd till behandlingsanläggning förs in som en 
påverkansfaktor i upphandlingar av hantering av organiskt 
avfall – som gör att anbud med korta avstånd gynnas.” 

      

     ändras till: 
  

     ”Gislaveds kommun verkar för insamling av matavfall som   
      råvara till biogasproduktion i Jönköpings län.” 
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Sammanfattning
Syftet med utredningen är att närmare genomlysa förutsättningarna för ökad produktion och
användning av biogas i länet och föreslå former för samverkan, produktion och
tankningsinfrastruktur. Arbetet utgår ifrån förstudiens förslag till inriktningsbeslut och det
som benämns som ”stort scenario” avseende efterfrågan och användningen av biogas.

Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor är goda
samtidigt som även elektrifiering, andra biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle
kommer vara viktiga faktorer för att minska sektorns klimatpåverkan.

Nollalternativet (punkt 6.1) visar att stora investeringar inom biogas har hållits tillbaka i
Jönköpings län och att en avsaknad på tydlig vilja och riktlinjer inom regional och kommunal
politik varit bidragande orsak till detta.

Det finns stora osäkerheter kring framtida skattesubventionssystem och regelverk, inte bara
för biogas utan även andra förnybara drivmedel. Det är svårt att se klart bortom 2020 men det
bör anses som troligt att EU och Sverige vill gynna icke fossila och hållbara drivmedel -
särskilt de som är baserade på organiskt avfall vilket mycket av dagens biogas är.

Utredningen föreslår att Kommunalt Forum skyndsamt inleder en process för att införa
överenskommelsen (1b) i länets kommuner och hos Region Jönköpings län och att den
behöver bli klar redan våren 2018. Samtidigt bör förutsättningar för att starta upp ett regionalt
samverkansnätverk (2a) ges.
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1. Bakgrund
Denna utredning är beställd av Kommunalt forum, en regional samverkansplattform, där alla
kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län ingår. Kommunalt forum har utrett
biogasfrågan i förstudien ”Biogasproduktion och användning i länet” vars resultat
presenterades i februari 2017. Kommunalt forum valde därefter att gå vidare med ett förslag
till inriktningsbeslut och det framtidsscenario som i förstudien benämns som ”stort scenario”,
avseende efterfrågan och användning av biogas. Stort scenario ser ut som följande:

Beskrivning av stort scenarios påverkan på efterfrågan

 Biogas i huvudsak för regionbusstrafik och snabba tätortsbussar och inte främst
stomlinjerna som idag går på biogas.

 Tankinfrastruktur för regional kollektivtrafik görs publik så att fler kommuner får tillgång
till tankstation för sina fordon, men också för näringsliv och privatpersoner.

 Därmed en trolig fördubbling av kommunernas och privatpersoners efterfrågan av biogas.

 Regionen tros kunna öka andelen biogas för att kompensera för minskad tillgång på
etanolfordon och höjda krav på fossilfri fordonsflotta och fossilfria transporter.

Efterfrågan (GWh) Idag Stort scenario
JLT (kollektivtrafik + serviceresor) 20,4 35,6
Kommuner + RJL (fordon) 4,8 10,6
Privatpersoner 6,5 13
Övriga sektorer: näringsliv, övriga
offentliga aktörer & genomresande

13 19,5

Totalt 44,9 79

Stort scenario har inte räknat med marknaden för tunga transporter då marknadsläget varit
svårbedömt tidigare. Förutsättningarna för tunga lastbilar har ökat under 2017 då flera nya
modeller från flera tillverkare annonserats komma ut under marknaden från 2018 och
framöver.

Beskrivning av stort scenarios påverkan på produktion

 Ökad efterfrågan på biogas i Jönköpings län ger förutsättningar för investeringar i en ny
biogasanläggning i Jönköpings kommun och därmed högre produktion.

 Ny investering görs även i Sävsjö som kan fördubbla sin produktion

 Eftersom kommunerna i länet ingår i olika avfallsamarbeten som planerar att sortera ut
matavfall ger det bättre tillgång på substrat till länets biogasanläggningar.

Produktion (GWh) Idag Stort scenario
Jönköping energi biogas 22 27
Sävsjö biogas 13 26
Nya anläggningar - Möjlighet finns

Totalt 35 53
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2. Syfte och mål
Syftet med utredningen är att närmare genomlysa förutsättningarna för ökad produktion och
användning av biogas i länet. Arbetet utgår ifrån förstudiens förslag till inriktningsbeslut och
det som benämns som ”stort scenario” avseende efterfrågan och användningen av biogas.

Uppdraget är att i utredningen belysa:

 förslag på former för samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur

 ekonomi för en ökad produktion och användning av biogas

 möjligheterna till externa stöd och bidrag

 hur biogasen kan komma påverkas av eventuella beslut på nationell eller EU nivå

3. Metod

Utredningsuppdraget gavs till Region Jönköpings län som genom Jönköpings Länstrafik har
lett och utför arbetet i samverkan med Energikontor Norra Småland och
Regionledningskontoret som alla tre är delar av Region Jönköpings läns organisation.

En arbetsgrupp med tjänstemän från ovan nämnda organisationer bildades under augusti
2017. Därefter planerades insatsen med leverans av utredningsrapport till Kommunalt forum
den 8 december 2017. Arbetsgruppen har utgått från de instruktioner som gavs till uppdraget
och träffats ett flertal gånger under hösten 2017. Uppdraget har bekostats av deltagande
aktörer och har även utförts som en del av det europeiska regionala strukturfondsprojektet -
Kraftsamling biogas II som drivs av Energikontor Norra Småland.

 Lars Wallström, Regionledningskontoret
 Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings länstrafik
 Erik Andersson, Jönköpings länstrafik
 Jonas Ekström, Energikontor Norra Småland
 Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland

Arbetsgruppen har som utgångspunkt för utredningen haft ambitionen att utvärdera olika
koncept för att i olika grad få ihop ett sammanhängande system för insamling av råvara,
produktion av biogas och biogödsel, distribution av biogas samt användning av biogas i
framförallt transportsektorn.

För att få in synpunkter på de förslag till ökad samverkan som utredningsgruppen tagit fram
bjöds aktörer inom ämnesområdet in till samråd under oktober och november. Direkta
inbjudningar gick till de aktörer som bedömdes som aktiva eller intresserade av att vara
aktiva i Jönköpings län. Totalt hölls fem samråd med 13 aktörer. Synpunkter från samråden
har bidragit till resultatet i utredningen och finns även sammanställda i bilaga 5.
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 Kristin Nilsdotter Isaksson, Sävsjö kommun
 Bengt-Göran Ericsson Gislaveds kommun
 Mats Palmerus, Jönköping energi
 Anders Bernberg, Vetlanda kommun
 Maria Cannerborg, Region Jönköpings län.
 Petra Bosson, E.ON
 Johan Zackrisson, E.ON
 Hanna von Bahr, Fordonsgas Sverige
 Stefan Wennerström, OX2 (Sävsjö biogas)
 Johan Eskengren, JES
 Carl Odelberg, Njudung Energi
 Lars Erik Andersson, Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)
 Ulf Person, June avfall

Avstämningar med utredningsgruppen, för Jönköpings kommuns avyttring av
biogasverksamhet, har gjorts löpande och har även haft inverkan på utredningen.

En politisk styrgrupp från Kommunalt Forum har varit kontaktyta för arbetsgruppen och
resultatet av utredningen.
 Rune Backlund Regionråd/Ordf. TIM
 Stefan Gustafsson, Kommunstyrelsens ordförande Sävsjö
 Ann-Marie Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande Jönköping
 Niclas Palmgren, Kommunalråd/KS 1:e vice ordförande Gislaved
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4. Drivmedel för kollektivtrafiken

4.1 En framåtblick mot år 2030
Regionbusstrafiken (busstrafiken i Jönköpings län exklusive Jönköpings stadstrafik)
upphandlas med trafikstart i juni 2020. Stadstrafiken i Jönköping upphandlas med trafikstart i
juni 2021. Länstrafiken upphandlar i regel trafikavtal som sträcker sig 8-10 år fram i tiden.
Under en så lång period kommer sannolikt fordonen utvecklas i flera olika riktningar vad
avser drivmedel.

4.1.1 Stadsbussar
Stadsbussar ser ut att gå mot allt större inslag av eldrift genom olika typer av hybrider som
blandar förbränningsmotor med batteridrift av olika slag, detta för att reducera
energianvändningen samt minska buller och utsläpp i stadsmiljön. Troligen kommer ett
omfattande utbud av helt eldrivna stadsbussar att finnas då det är dags att förnya stadstrafiken
i Jönköping år 2021.

Vid en upphandling är det sannolikt att en stor del av bussflottan byts ut vilket gör att man får
räkna med att den valda tekniken vad gäller drivmedel följer med under en tioårsperiod.

4.1.2 Regionbussar
Idag drivs regionbussarna nästan uteslutande med olika typer av biodiesel såsom HVO och
RME. Med dagens riktlinjer i Trafikförsörjningsprogram med enbart krav på förnybara
drivmedel så bör det anses som troligt att HVO- och RME-diesel kommer att utgöra en
betydande del av bränslet i kommande trafikupphandling.

Gasdrift är ett bra alternativ för regionbusstrafik vilket även används av flera angränsande län
- framförallt där det ställts riktade krav på biogas som drivmedel. På senare år har motorer
med högre verkningsgrad än de äldre gasmotorerna tagits fram vilket gör att gasdrift är ett
alternativ då kravet på energieffektivitet kan sägas uppfyllas med den nya tekniken för
gasmotorer.

På regionbussidan är det sannolikt att hybridteknik av olika typer slår igenom på linjer som
har många starter och stopp då detta ger en lägre energianvändning då elmotorn är mer
energieffektiv än förbränningsmotorn vid denna typ av trafik. Kommande hybridfordon inom
regionbussidan kommer sannolikt också att ge möjlighet till kortare sträckor på eldrift i
stadskärnor.

4.1.3 Regional tankinfrastruktur
Ett scenario där ett antal regionala bussdepåer i länet helt eller delvis använder fordonsgas
som bränsle skulle kunna utgöra en bas för ökad efterfrågan på biogas och samtidigt kunna
öka möjligheterna till publika tankställen för biogas i berörda kommuner. Samverkan i
uppbyggnad av fordonsflottor, busstrafik och transportupphandlingar mellan kommun och
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region är avgörande för etablering av ny tankinfrastruktur i mindre kommuner i Jönköpings
län. Nya tankställen ger även invånare och näringsliv möjlighet att köra fossilfritt på biogas.

4.1.4 Kollektivtrafik med båt och tåg
Utredningen har inte undersökt möjligheterna att använda biogas som drivmedel i tåg- och
båttrafik vilket kan vara intressant att utreda i framtiden.

4.2 Tillgång på gasdrivna fordon
Sveriges tillverkare av bussar, Scania och Volvo, har gått olika vägar i sina strategier vad
gäller gasdrift av bussar. Volvo bussar fokuserar framförallt på diesel eller el i olika
kombinationer medan Scania enligt uppgift erbjuder bussar med flera olika bränslealternativ
såsom biodiesel, etanol, gas, el och olika kombinationer av bränsle-elhybrider.

I stadstrafik finns eldrift i olika former från elhybrider med förbränningsmotorer och inom
några år helt eldrivna bussar. Elbussarna som helt drivs utan kompletterande
förbränningsmotorer spås dominera i ren stadstrafik.

Figur 1: Prognos av fördelning av biodrivmedel och el för personbilar,
stadsbussar/distributionslastbilar samt regionbussar/intercitydistribution fram till år 2050.
(SOU2013:84).

Stora busstillverkare utanför Sverige som exempelvis Mercedes och MAN tillhandahåller
gasdrivna bussar och har levererat åtskilliga fordon till olika delar av Sverige. Gasbussar är
efterfrågade i många länder både i Europa och i övriga världen. Framtida tillgång på
gasdrivna fordon får med de uppgifter som finns i dagsläget anses vara god.

Det finns även gas-elhybrider.
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 Malmöexpressen BRT kör i något exemplar med gas-elhybriddrift. Enligt uppgift
VanHool med Scaniamotor

 Hos Västmanlands kollektivtrafik finns bussar med eldrivlina men med gasmotor som
sköter hydraulik och värme m.m. och som enligt uppgift kan stå för 50% av
energibehovet. Oklart vilket varumärke.

 Scania ska enligt obekräftade uppgifter ha gas-elhybrider på gång.

 Solaris – sätter enligt uppgift ihop gashybrider på begäran

 I Bergen finns el-gashybrid också där gasen är kraftförstärkare i backar.

 Enligt Bussmagasinet kommer Mercedes kunna erbjuda alla Citaromodeller, med
något undantag, som kompakthybrid som tillval. Det gäller även Citaro med gasmotor.
Daimler Buses har aviserat att kompakthybriden också kommer att erbjudas på andra
modeller från Daimler Buses. Bussmagasinet uppger att det kommer vara
högintressant alternativ inte minst när det gäller bussar för regiontrafik, oavsett om
trafiken körs på diesel, syntetdiesel eller gas då andra hybrider mest lämpar sig för
stadstrafik. 1
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4.3 Förnybara drivmedel – mångfald, efterfrågan & riskspridning

4.3.1 Beslut inom EU och Sverige påverkar tillgången på biodrivmedel
Det pågår en diskussion inom EU kring vilken syn unionen och olika länder ska ha på
biodrivmedel, vilken potential de har att ersätta fossilt, möjliga subventioner och vägen
framåt. Kampen står bl.a. mellan biodrivmedel som är baserade på grödor som också kunnat
användas för livsmedelsproduktion och biodrivmedel som är tillverkat av avfall, restprodukter
och icke-livsmedelsbaserad cellulosa och lignin. Här har EU-parlamentets miljöutskott och
industriutskott olika syn.

EU-parlamentets miljöutskott har under hösten beslutat om ett förslag om att begränsa
grödobaserade biodrivmedels möjligheter att kallas förnybara. Parlamentets Industriutskott
vill ha en annan definition av vad som ska gälla som “avancerade biobränslen”, sådana som
det nya direktivet ska främja. Miljöutskottet vill ha en definition som bland annat säger att de
bara får göras på avfall och restprodukter, och att hänsyn måste tas till tillgången på regionala
marknader. Industriutskottet vill ha en definition som är öppnare, som möjligen kan tillåta
både etanol och tallolja. Frågan avgörs i EU-parlamentet i januari 2018.

Omkring hälften av de biodrivmedel som används i Sverige idag är tillverkade av grödor som
också hade kunnat användas till livsmedelsproduktion, så kallade grödobaserade eller
livsmedelsbaserade biodrivmedel. Sett till världsmarknaden är ungefär 95 procent av alla
biodrivmedel grödobaserade. Det finns avancerade biodrivmedel på den svenska marknaden
redan idag i form av etanol och HVO som tillverkats av avfall och restprodukter men
möjligheten att utöka den produktionen är begränsad. 1
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4.3.2 Icke harmoniserade regler inom Europa.
Under 2017 har det blivit väldigt tydligt att olika länders skiljande subventionssystem har lett
till att svensk biogas konkurreras ut av EU-importerad biogas som på grund av systemets
uppbyggnad blir dubbelsubventionerad. Produktion av biogas subventioneras i Danmark och
när samma biogas sälj i Sverige subventioneras den ytterligare genom att vara skattebefriad. I
en rad fall, framförallt längs det svenska gasnätet, förlorar svensk biogasproduktion kunder.
Det leder till undanträngningseffekter på närliggande områden som gör att lokal
biogasproduktion förlorar mot anläggningar längre bort som redan förlorat mot den danska
importen. Idag är försäljning av bl.a. biogas skattebefriad fram till 2020 och staten har ett
undantag från gällande EU-regler. Det är osäkert om Sverige vill eller får behålla
skattesubventionen efter 2020.

Den svenska regeringen, genom energiminister Baylan, utreder nu situationen för att ge
svensk biogas bättre möjligheter att konkurrera på rättvisa villkor. Trycket är stort på den
svenska regeringen från både branschen, regioner och andra aktörer. Det är svårt att förutspå
vilken lösning som kommer. Det talas om både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. De
kortsiktiga skulle kunna vara att införa produktionsstöd och långsiktigt att se till att det är
samma regler i Sverige som i övriga EU, vilket i så fall skulle kunna innebära att Sverige
överger skattebefrielsen på försäljning av biogas och ersätter det enbart med ett
produktionsstöd. Andra förslag som diskuteras är en form av auktion, liknande systemet med
elcertifikat.

4.3.3 Nya hållbarhetskriterier gynnar biogas
Beräkningsmetoden för hållbarhetskriterierna (HBK) uppdateras i januari 2018 vilket tros
gynna biogas vid t.ex. upphandlingar. Lagen om hållbarhetskriterier (HBK) ska säkerställa att
biodrivmedel uppfyller vissa krav på hållbarhet. Dagens beräkningsmetod i HBK möjliggör
inte ett systemperspektiv och tar inte hänsyn till hela den klimatnytta biogasen gör då
exempelvis metanläckaget minskar när gödsel rötas till biogas eller då rötresten ersätter
mineralgödsel på åkern. Beräkningar som görs från 2018 kommer betydligt bättre spegla
biogasens verkliga klimatnytta än tidigare. Störst skillnad gör det för biogas från reningsverk
och för biogasproduktion där rötresten används som gödningsmedel.

4.3.4 Med flera biodrivmedel – minskad sårbarhet
I Sverige har användningen av HVO framförallt som inblandning i huvudsak fossil diesel
ökat mycket de senaste åren men även varit viktig som 100 % HVO-drivmedel till åkerier,
lantbruk och kollektivtrafik. Sverige använder 65 % av Europas HVO-produktion men har
bara 3 % av den europeiska dieselmarknaden. När fler länder i Europa efterfrågar förnybar
diesel kommer efterfrågan långt överskrida tillgången på bl a HVO, och det råder redan idag
brist på inhemska råvaror för produktion av HVO. För att idag kunna tillgodose den ökande
efterfrågan används palmolja eller biprodukten PFAD. Till Sveriges HVO används framförallt
PFAD och i Europa palmolja.
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Den kommande reduktionsplikten, där en ännu större andel biodrivmedel skall tillföras de
fossila bränslena bensin och diesel, kommer ytterligare att öka efterfrågan på biodrivmedel
som HVO. På grund av denna utveckling har bland annat Preem flaggat för prisökning på
diesel. Samtidigt minskar troligen tillgången på HVO när PFAD efter ett regeringsbeslut, inte
längre får någon skatterabatt som biodrivmedel eftersom det, liksom i bland annat Norge,
omdefinieras till biprodukt istället för restprodukt. Den borttagna skattebefrielsen ökar också
priset på HVO.

Riksdagen har beslutat att drivmedel från palmoljeproduktion inte ska betraktas som hållbara
och därmed inte blir skattebefriade. Det svenska statsstödet till PFAD uppgick till ca 1,5
miljarder kronor 2016 och under 2017 har försäljningen ökat ytterligare. Med riksdagens
beslut om ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen, är palmolja i biodiesel inte skattebefriat från den 1 juli 2018. Ändringen är en
anpassning till EU-direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor.

Hur företag och organisationers varumärken påverkas av att använda biodrivmedel som
bedöms ha negativ miljöpåverkan i andra länder har vi kanske fått se början på. Flera
organisationer, bl.a. Naturskyddsföreningen, har drivit frågan om att PFAD ska anses vara
icke hållbart. Livsmedelskoncernen Axfood har under 2017 slutat använda HVO då
palmoljeprodukter för drivmedelsproduktion anses problematiskt och icke hållbart. Även för
offentliga organisationer borde det vara av stor vikt att säkerställa att de drivmedel som
används är hållbara – även biodrivmedel.
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4.4 Det händer både i Sverige och i världen

4.4.1 Det händer i Sverige
I Jönköpings län har man erfarenhet av gasdrift i Jönköpings stadstrafik där de tre stora
stomlinjerna i huvudsak trafikeras av gasdrivna bussar. I angränsande län är det framförallt
Östergötland som har haft och har gasdrivna fordon både i regional- och stadstrafik. Nyligen
genomförde Kalmar län en upphandling av trafik där 64 % av stadstrafiken och
regionbusstrafiken körs på fordonsgas.

I jämförelse med flera län i södra Sverige kan man konstatera att antalet gasdrivna bussar i
Jönköpings län är relativt få, drygt 30 bussar i stadstrafik, i förhållande till trafikens
omfattning. Enligt fordonsstatistisksystemet Frida, se tabell nedan, är bara 11 procent av
bussarna i Jönköpings län gasdrivna när snittet i Sverige ligger på 26 procent. Jönköpings län
hamnar på plats 14 av 17 län.

I topp ligger Skåne med 80 procent, Västmanland med 69 procent och därefter Östergötland
med 46 procent.

Tabell: Andel gasbussar i Sveriges län november 2017. Källa: FRIDA.
Län Gasbussar Totalt

antal
Gasbussar
%-andel

Gotlands län 5 33 15

Gävleborgs län 15 215 7

Hallands län 38 164 23

Jönköpings län 32 303 11

Kalmar län 73 368 20

Kronobergs län 46 314 15

Norrbottens län 21 258 8

Skåne län 847 1 055 80

Stockholms län 323 2 191 15

Södermanlands län 39 243 16

Uppsala län 111 482 23

Värmlands län 59 397 15

Västerbottens län 31 356 9

Västmanlands län 150 217 69

Västra Götalands län 359 1 863 19

Örebro län 72 333 22

Östergötland 180 389 46

Summa 2 401 9 181 26
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På gång inom kollektivtrafik
Region Örebro har föreslagit en officiell inriktning om att biogas ska prioriteras i
kollektivtrafiken. Fokus är att införa el och fortsätta med biogas i stadstrafiken och ersätta
diesel och biodiesel i regiontrafiken med biogas.

I Skellefteå har biogasanläggningen moderniserats kraftigt. Det finns en ny förbehandling för
matavfall och det pågår en utbyggnad av produktionskapaciteten. Bussarna förses snart med
gas via gasledning istället för att transporteras med gasflak.

Gasbussar köps in till fler kommuner än vad som nämns här. Bl.a. genomförde nyligen
Kalmar län en upphandling av trafik där 64 % av stadstrafiken och regionbusstrafiken körs på
fordonsgas.

Beredskapsfrågan – totalförsvar engagerar
Fler börjar få upp ögonen för biogasen som en försvarsfråga, i det perspektivet att den är en
förutsättning för att Sverige i en krissituation ska kunna säkra tillgången på fordonsbränsle.
Biogasens roll som en del av totalförsvaret diskuteras flitigt och var huvudfrågan vid en större
konferens i Stockholm i december 2017. Importen av fossil olja gör Sverige beroende vilket
kan utnyttjas vid en eventuell konflikt som påtryckningsmedel. Biogasen kan vara ett av flera
sätt att minska samhällets sårbarhet.

På gång inom biogasproduktion
Under 2016 producerades drygt 2000 GWh biogas i 279 anläggningar, vilket är en ökning
med fyra procent jämfört med 2015. 64 procent av detta blir fordonsgas, också det en ökning
jämfört med året innan.

Vessigebro ekonomiska förening i Halland skickade nyligen in en ansökan om
Klimatklivsstöd för 2 nya biogasanläggningar.

I Gävleborg går Ekogas produktion vid Duvbackens reningsverk i Gävle, på max. Sedan i
somras är ambitionen att producera 4-5 gånger större volym i den nya anläggningen i
Forsbacka. Positiva beslut har tagits nyligen i Hälsingland att leverera hushållsavfall till
Ekogas.

I Trollhättan, som satsat på biogas i över 20 år vill Trollhättan Energi fördubbla
biogasproduktionen genom nysatsning och tittar på olika möjligheter för det. Biogas
Brålanda-lantbrukarna och ytterligare några lantbruksföretag från området vill utöka
biogasproduktionen.

Trots att Jordberga-anläggningen i Skåne ligger illa till på grund av konkurrens från
dubbelsubventionerad gas från Danmark, fortsätter produktionen av biogas.
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I Luleå byggs en ny rötkammare och en ny gasklocka. Luleå kommun fortsätter fasa ut
fossildrivna fordon till förmån för biogas och el. Luleås produktionssatsning har rönt stort
intresse i bland annat Kina, som vill veta hur biogas fungerar i kallt klimat.

Tankinfrastruktur
Det finns snart omkring 200 tankställen i Sverige. Nya tankställen byggs runt om i Sverige,
bland annat i Höör och Hörby i Skåne, i Trollhättan-området och Dalsland, i Gävle och
Söderhamn, i Uppsala och Stockholmsregionen både för lätta och tunga fordon, och i
Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. På flera håll söks Klimatklivsmedel för tankstationer,
bland annat i Vetlanda, Sandviken, Bollnäs och i Dalarna.

Fordon
Under perioden augusti-november har nybilsregistreringen av gasfordon ökat kraftigt. Nya
personbilsmodeller och tunga transportfordon har nyligen presenterats, bland annat av Audi,
SEAT, Scania och Volvo. Det nya Bonus-Malus systemet som träder i kraft sommaren 2018
ger en bonus på 10.000 kr till gasbilar kommer ge ytterligare skjuts åt den utvecklingen. Även
i allt fler upphandlingar prioriteras biogasen som fordonsbränsle. Nyligen kom nyheter från
Region Östergötland som ska byta ut regionens cirka 300 fordon - med prioritet på biogas. I
Härnösand styrs fordonsflottan politiskt till att bli fossilfri och biogasen är en viktig pusselbit
i den omställningen. I Växjö startades nyligen den första bilbutiken som endast säljer
begagnade el- och biogasbilar. Just begagnatförsäljningen av gasfordon, och
andrahandsvärdena, har varit ett problem, då gasbilars andrahandsvärde i allmänhet haft
sämre utveckling än motsvarade bensin- och dieselvariant. Med en ökad efterfrågan på
gasfordon bör en förändring av det komma.

4.4.2 Det händer i Europa
Inom EU har olika länder lyft upp diesel som ett problematiskt drivmedel framförallt pga av
utsläppen till luft som påverkar hälsan. I Frankrike vill de bort från dieseldrift av tunga
transporter i bl.a. Paris-området. Det har gjort att livsmedelskoncerner som Carrefour går in
och investerar i nya gaslastbilar, tankinfrastruktur samt biogasproduktion. Utvecklingen på
marknader i Europa och även i övriga världen tros vara anledning till att Volvo och Scania
investerat i utveckling i sina senaste modeller av tunga gaslastbilar som presenterades hösten
2017. Den tänkta marknaden är global och inte bara för Sverige.

EU har även en strategi för att infrastruktur för fordonsgas ska finnas längs med alla större
vägar (TEN-T korridorer) samt i städer. I Europa är även gasnätet väl utbyggt vilket gör det
enklare än i Sverige att bygga ut både produktion och infrastruktur. Italien är det land som har
störst utvecklad marknad i antal gasfordon.

Biogas (kallas biometan inom EU) anses av EU bidra till EUs 2030 mål för energi och klimat
då det minskar unionens beroende av fossila drivmedel och att det kan distribueras inom
existerande gasledningar.

Det norska logistikföretaget Litra AS har beslutat att investera i 100 gasdrivna fordon som
kör transporter i Norge och Sverige.
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4.4.3 Det händer i världen
I världen är det den goda tillgången på naturgas och att naturgasen ger en klimatreduktion på
ca 23 % mot bensin som gör att gas är intressant för framförallt fartyg, tåg och lastbilar och
på vissa marknader även för personbilar. Kina har som exempel infrastruktur för fordonsgas
och även produktion av biogas.

Den snabbaste utvecklingen för biogasen ser vi just nu i USA och Kalifornien.
Fordonsgasmixen i Kalifornien består idag av över 50 procent biogas. Samtidigt ställer Los
Angeles bussbolag om 2 200 gasbussar till biogasdrift, och UPS, United Parcel Service, ökar
andelen biogas man tankar i sin amerikanska gasflotta från 8 till 23 procent. Parallellt ökar
intresset för gas till tunga transporter som lastbilar och tåg då naturgas är billigt och framställs
i Nordamerika.

4.5 Kostnad för biogasdrift
Västra Götalandsregionen (VGR) lät under år 2014 ta fram en utredning (Dnr: MN 92-2013)1

som skulle klarlägga kostnaden för användning av biogas i kollektivtrafiken. Information
samlades in från en rad olika aktörer på området, främst trafikföretag samt beställare av
trafik. Uppgifter som framkommit i samtal med bl.a. teknikleverantörer åren efter utredning
tyder på att det har blivit markant billigare än vad utredningen kom fram till, bland annat på
grund av att ny motorteknik kommit ut på marknaden sedan dess. Följande slutsatser kan
konstateras (citat från utredningen) samt uppdaterande kommentarer från Energikontoret:

 ”Dyrare inköpskostnad (ca 250 000-300 000 kr jämfört med vanlig dieselbuss) vilket
dock, enligt svar som framkommit i undersökningen, inte är en avgörande faktor vid
valet om att satsa på gasbussar eller inte. Över hälften av trafikföretagen anser inte
att det är någon skillnad i kostnad för daglig service och underhåll, d.v.s. tankning,
tvätt och städ, för en gasbuss jämfört med motsvarande dieselbuss.”

Energikontorets kommentar: Enligt information från fordonstillverkarna är merkostnaderna
med nya Euro-6 gasbussar för regiontrafik lägre, omkring 150 000 kronor. Klimatklivet ger
numera möjlighet till 50 % investeringsstöd för merkostnader, vilket även beskrivs under
5.1.3. I Kalmars länstrafik senaste trafikupphandling blev totalpriset lägre än tidigare
upphandling trots att de satt in 65 % i biogasandel på trafiken.

 ”Kostnad för underhåll och planerad service, dvs när bussen tas in i verkstaden för
exempelvis kontroll och oljebyte, är högre för gasbussar jämfört med vad den är för
dieselbussar. ”

Energikontorets kommentar: Enligt uppgift ska kostnaderna med de nya Euro-6 motorerna
vara samma för gas och dieselbussar.

I Skåne och Stockholm har respondenterna på enkäten svarat att skillnaden i kostnad för
service och underhåll minskat över tid.
Bränslekostnaden för biogas tenderar att vara högre än alternativen, vilket påverkas av
drivmedelsförbrukning och bränslepris. Det saknas fortfarande en fullt fungerande
handelsplats för biogasen och därmed finns inget stabilt marknadspris, även om viss
stabilisering skett under senare år.
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Undersökningen av orsaken till att kostnadsbilden för olika regioner skiljer sig åt har i denna
studie identifierat ett antal förutsättningar och faktorer som har betydelse för
biogasanvändningen i kollektivtrafiken. De faktorer som visat sig ha betydelse för
kostnadsbilden benämns ”påverkansfaktor” och listas nedan:

 regionala politiska mål

 långsiktiga ägarförhållanden

 konkurrenskraftiga gaspriser

 investeringsstöd

 tillämpning av ”grön gas”-konceptet”

Med dessa faktorer i åtanke är det svårt att ange någon nivå på eventuell merkostnad för att
köra på biogas. Upphandlingsresultatet påverkas också av hur många anbudslämnare som
anser sig ha möjlighet att leverera transporttjänster med biogas som bränsle. I Jönköpings län
verkar idag många mindre bussbolag som samarbetar i olika konstellationer. Få av dessa
mindre företag har i dagsläget erfarenhet av gasdrivna bussar.

I december 2017 presenterade branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik rapporten ”Mer
kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna”. I avsnitt 3.3.1 beskrivs bland annat hur drift
med olika bränslen kan påverka kostnaden i kollektivtrafiken. Eftersom rapporten
publicerades så sent har vi inte haft möjlighet att gå igenom materialet tillräckligt utan väljer
att endast hänvisa till Svensk Kollektivtrafiks hemsida http://www.svenskkollektivtrafik.se
där rapporten kan laddas ner i sin helhet.

http://www.svenskkollektivtrafik.se
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4.6 Samhällsekonomiska vinster
Användning av lokalt producerad biogas som drivmedel i fordon istället för fossil bensin och
diesel sänker utsläpp av koldioxid, kväveoxider och farliga partiklar kraftigt. Biogasen stärker
det lokala och regionala näringslivet, ökar energitryggheten och gör oss mindre beroende av
olja från exempelvis Ryssland.

Samhällsnyttan med en biogassatsning i Jönköping värderas till 170 miljoner kronor.
En satsning på biogas i Jönköpings län kan ge samhällsnyttor värda mer än 170 miljoner
kronor per år. Det visar en ny analys i rapporten Värdet av biogas 1– En samhällsekonomisk
analys av biogasens nyttor som tagits fram på uppdrag av Energikontor Norra Småland inom
projektet Kraftsamling biogas II.

I rapporten analyseras och värderas
de samhällsekonomiska effekter
som uppstår om Jönköpings län når
den uppsatta målsättningen om ökad
biogasproduktion till 300 GWh. De
studerade effekterna av en satsning
är minskade utsläpp av växthusgaser
och partiklar, ökad sysselsättning,
resurshushållning, energitrygghet
och användning av biogödsel som
ersättning för konstgödsel.

Den samhällsekonomiska nyttan
med minskade växthusgasutsläpp,
minskade utsläpp av partiklar, ökad
tillgång till biogödsel och en ökad
energitrygghet värderas till 170
miljoner kronor per år vilket
motsvarar ca70% av den beräknade
produktionskostnaden för motsvarande mängd biogas. Utöver detta tillkommer 276
helårssysselsättningar samt 416 miljoner kronor i ökad bruttoregionalprodukt.

För Jönköpings län innebär en biogassatsning med ökad produktion till 300 GWh:

 Minskade utsläpp av växthusgaser:109 miljoner kronor

 Minskade utsläpp av partiklar: 2,9 miljoner kronor

 Ökad energitrygghet: 4,5 miljoner kronor

 Ökad användning av biogödsel som ersättning för konstgödsel: 54 miljoner kronor

 Sammanlagd värdering av ovanstående nyttor: 170 miljoner kronor

 Ökad sysselsättning: 276 helårssysselsättningar

 samt 416 miljoner kronor i ökad BRP.



18

5. Möjligheter till investeringsstöd

5.1 Klimatklivet
Naturvårdsverket beviljar via Klimatklivet investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder
som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen
beslutat om. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.
Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut, och resterande år fram till 2020 kommer 700
miljoner kronor per år att delas ut.

5.1.1 Biogasproduktion
Fram till 2017-06-30 har 730 miljoner kr beviljats som investeringsstöd till 22
produktionsanläggningar för biogas, 3 förbehandlingsanläggningar för avfall samt
biogasuppgradering. Biogasproduktionsanläggningarna som fått stöd motsvarar
produktionsökning med 600 GWh biogas per år i jämförelse med den totala
biogasproduktionen på 1950 GWh år 2015. Detta är den kategori där högst beviljade belopp
beslutats. Stödbeloppet har motsvarat mellan 27-65% av den totala investeringskostnaden.

5.1.2 Tankstationer för biogas
Naturvårdsverket har även beviljat stöd till 27 tankställen för biogas och fordonsgas varav en
i Vetlanda som dock inte har byggts då Svensk fordonsgas avvaktar politiska beslut i
kommunen och regionen.

För tanksstationer är det viktigt med en tydlig koppling till en fordonsflotta samt kontroll av
ursprungen för drivmedlen. Flottor av tung trafik som till exempel åkerier eller bussföretag är
en sådan användning där biodrivmedel ersätter fossila bränslen. Stödbeloppet har motsvarat
mellan 23-100% av den totala investeringskostnaden – oftast runt 50 %.

Även investeringar i långsamtankning av bussar har erhållit stöd vilket även är en möjlighet
för Länstrafikens nya depå i Jönköping samt för eventuellt nya regionbussdepåer ute i länets
kommuner.

5.1.3 Fordon
Naturvårdsverket har nyligen förändrat möjligheterna att få Klimatklivsstöd. Bedömningarna
baseras på investeringsmerkostnaden för fordon, upp till hälften av skillnaden mellan
exempelvis en dieselbuss och en gasbuss. Det innebär att en aktör som vill investera i nya
fordon, där kostnaden är högre för ett fordon med lägre utsläpp, kan söka stöd för
merkostnaden för det mer miljöanpassade alternativet.

5.2 Elbusspremie för gas-elhybrider
Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Under
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2017-2019 föreslås 100 miljoner kronor avsättas per år till premien som syftar till att främja
introduktionen av elbussar vilket även inkluderar gas-elhybrider som kan få stöd med 100
000-350 000 kr per buss. Elbusspremien kan även användas till att pröva gas-elhybrider på
regionbussar framöver.

5.3 EU-stöd
Det finns bra möjligheter att hämta hem EU-stöd och EU-lån för fossilfria transporter samt
infrastruktur för förnybara drivmedel.

CEF-Transport blending call och NER 300 fonden1

Den första CEF-utlysningen (Connecting Europe Facility) 2017 gav 150 miljoner euro för
utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen längs TEN-T-korridorerna (trans-
European transport network). CEF erbjuder även en blandning av stöd och lån i programmet.
Att tanka alernativbränslefordon längs med motorvägen ska vara lika enkelt som att tanka
bensin idag. Förslag ska vara inlämnade 12 april 2018. Motorvägen E4 och angränsande
områden är en del av TEN-T-korridorerna.

Kommissionen har beslutat att utöka sin budget. Investeringen kan kombineras med
ytterligare stöd som tillhandahålls inom CEF, där upp till 450 miljoner euro görs tillgängliga
genom omfördelning av intäkterna från New Entrants Reserve-programmet (NER 300) enligt
EU:s emissionshandelssystem, för att stödja innovativa projekt för förnybar energi inom
energi- och transportsektorn med ytterligare 350 miljoner euro.

De första projekt som stöddes av EFSI och CEF gällde investeringar i renare
kollektivtrafikbussar i Riga, Las Palmas, Palma de Mallorca och Pas-de-Calais-departementet
i norra Frankrike. Som ett led i Bulles-projektet i Pas-de-Calais, kommer transportbolaget
övergå från konventionella bränslen till hybriddrivlinor. En linje kommer att drivas
uteslutande med vätgasdrivna bussar.
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6. Alternativ till fördjupad regional samverkan
Här presenteras de alternativ för fördjupad regional samverkan som har undersökts under
uppdraget. För att relatera till den nuvarande situationen så har även ett nollalternativ
beskrivits.

6.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att länets aktörer fortsätter precis som idag - utan en tydlig regional
samverkan eller viljeriktning för att främja utvecklingen av biogas. Det är vedertagen
kunskap att biogasens värdekedja, från avfallshantering till biodrivmedel och biogödsel
fungerar bäst med långsiktiga och över tid stabila förutsättningar. Den cirkulärt ekonomiska
affärsmodellen faller om inte alla moment i kedjan finns på plats. Därför har de offentliga
organisationerna en avgörande roll för att etablera grundläggande förutsättningar som andra
delar av samhället sedan kan utveckla vidare.

Fortsatt svaga signaler till marknaden kommer leda till att investeringar i biogasproduktion,
tankinfrastruktur och fordon inte görs. En trolig konsekvens blir att länets produktion och
marknad kan komma att minska och att förutsättningar för befintliga anläggningar försämras.
Detta leder vidare till att samhället får svårare att uppnå sina miljömål kring t.ex. fossilfri
fordonsflotta, utsläpp till luft, inköp av ekologiska livsmedel m.m.

Under de senaste åren har exempelvis följande investeringar skjutits på framtiden:

 Ny produktionsanläggning i Jönköpings kommun - ca 100-150 miljoner kr.

 Ny tankstation i Vetlanda via Fordonsgas Sverige - ca 9 miljoner kr.

 Gasfordon i flera kommuner som inte har tillgång till tankningsinfrastuktur.

 Tidigare planer på produktionsanläggningar i Gislaved, Tenhult och Vetlanda har ännu inte
verkställts bland annat på grund av otydliga signaler från drivmedelsmarknaden.

Idag saknas följande beslut som i andra län och kommuner ger goda förutsättningar:
1. Jönköpings länstrafik (JLT) saknar politiska beslut att de ska prioritera biogas som

drivmedel. I Trafikförsörjningsprogrammet ställs enbart krav på ”förnybara
drivmedel”. I praktiken innebär det att biodiesel som HVO och RME blir det bränsle
som väljs av operatörer.

2. Region Jönköpings län och flera kommuner saknar beslut om prioritering av biogas
som drivmedel och vid fordonsinköp av ägda eller leasade fordon.

3. Region Jönköpings län och flera kommuner saknar beslut om prioritering av biogas
som drivmedel vid upphandlingar av transporter och tjänster med inbäddade
transporter.

4. Det saknas en regional strategi och färdplan för hur biogasen ska utvecklas i länet.
5. Det saknas permanenta samverkansytor för aktörerna även om det sedan 2015 funnit i

projektform via Energikontor Norra Småland.
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6.2 Gemensamt policybeslut

6.2.1 Alternativ 1a. Antagande av inriktningsbeslut

Som en del av arbetet med förstudien ”Biogasproduktion och användning i länet”
(RJL2016/3123) togs ett förslag till inriktningsbeslut (bilaga 4) fram till Kommunalt forum
våren 2017. Kommunalt forum uttalade sig positivt till inriktningsbeslutet och valde att
vidare utreda utökade samverkansmöjligheter med den utredning som ni läser nu.

Inriktningsbeslutet innehåller åtaganden som ska säkerställa att beslut på politisk och
tjänstemannanivå i kommuner och region ska bidra till att ”stort scenario” för produktion och
marknad i Jönköpings län uppnås. Åtaganden är inte kvantifierade och det finns inga krav på
återrapportering av utvecklingen till Kommunalt forum. Sedan inriktningsbeslutet
presenterades har ett flertal offentliga transportupphandlingar gjorts där det saknats
prioritering av biogas och där utfallet har stor inverkan på marknad och infrastruktur för
biogas.

Inriktningsbeslut
 att Länstrafiken ställer om regiontrafiken till att i möjligaste mån köras på biogas

med start juni 2020.

 att Länstrafiken fortsätter att utveckla stadstrafiken i Jönköping med förnybara
bränslen där el och biogas är huvudalternativ, med trafikstart juni 2021.

 att Länstrafiken, om möjlighet ges, använder biogas vid val av hybridfordon.

 att Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, i möjligaste mån
prioriterar gasfordon för interna och upphandlade transporter som sker i regionens
eller kommunernas regi.

 att en arbetsgrupp med producenter, Jönköpings länstrafik och kommunerna
bildas för att utreda hur biogasproduktionen kan utvecklas i samband med ökad
efterfrågan.

 att kommunerna verkar för införande samt ökad insamling av matavfall som
råvara till biogasproduktion i Jönköpings län.

 att de kommuner som idag har egen biogasproduktion, men som idag inte
uppgraderar biogasen för fordonsdrift, ser över möjligheterna att investera i
uppgraderingsanläggningar, enskilt eller i samverkan.

 att den etablering av gastankningsinfrastruktur som sker för kollektivtrafiken även
utformas för publik tankning.

 att den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. Grön gasprincipen
(tredjepartscertifierad) kan användas för stationer utmed svenska gasnätet.

 att berörda organisationer uppdaterar resepolicyer, hållbarhetsprogram,
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inköpspolicyer och liknande i enlighet med ovanstående.

 Samtliga alternativ förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.

6.2.2 Alternativ 1b. Införande av överenskommelse

Med alternativ 1b föreslås en avtalsliknande överenskommelse med åtta tydliga åtaganden
som bygger på det tidigare beskrivna alternativet med ”inriktningsbeslut”. Syftet att binda
aktörerna närmare till åtagandet görs här för att öka sannolikheten att ”stort scenario” uppnås.

Avtalsparter i överenskommelsen är var och en av länets kommuner och Region Jönköpings
län. I överenskommelsen fastslås åtaganden kring insamling av råvara samt användning av
biogas, framförallt kring fordonsanskaffning och upphandlade transporttjänster. Förslag som
framkommit vid samråden är att åtgärderna återrapporteras till Kommunalt forum och att de
läggs in i redan existerande åtgärdsplaner på regional nivå.

Förslag till överenskommelse

Åtaganden för Region Jönköpings län

Åtagande I
Region Jönköpings län ger direktiv om att prioritera biogas som drivmedel i kommande
kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt volymåtagande på minst
36 GWh biogas, samt:

att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar åtagandet i prioritetsordning: 1)
regionbusstrafik, 2) snabbare stadstrafik, 3) långsammare stadstrafik
att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med förnybara bränslen där el och biogas är
huvudalternativ
att prioritera biogas vid val av hybridfordon

Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad trafikstart juni 2020 och stadstrafik i
Jönköping med planerad trafikstart juni 2021.

Åtaganden för både Region Jönköpings län och länets kommuner

Åtagande II
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik görs
tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län prioriterar skyndsamt
beredning av platser som lämpar sig för tankning av både bussar och publika fordon.

Åtagande III
Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och leasade
fordon.
Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal tankinfrastruktur
Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras

Åtagande IV
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Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas.
Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet.
Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras

Åtagande V
Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon och biogas
för upphandlade transporter genom krav eller mervärden i upphandling. Samtliga parter
uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i enlighet med detta.

Åtagande VI
Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar biogasen
till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i uppgraderingsanläggningar.

Åtagande VII
Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande riktlinjer och liknande i
enlighet med ovanstående.
Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen status för respektive
åtagande till Kommunalt forum.

Åtaganden för länets kommuner

Åtagande VIII
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till biogasproduktion i
Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning förs in som en påverkansfaktor i
upphandlingar av hantering av organiskt avfall – som gör att anbud med korta avstånd
gynnas.

Regionalt samverkansnätverk

Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings länstrafik, kommunerna,

Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas.

Generell förutsättning
Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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6.3 Fördjupad regional samverkan

6.3.1 Alternativ 2a. Regionalt samverkansnätverk
I detta alternativ bildas ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings
länstrafik, kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter. Syftet är att
förstärka den regionala samverkan för att säkerställa ökad biogasproduktion som utvecklas i
samklang med ökad efterfrågan i Jönköpings län. Ett samverkansnätverk kan startas upp
snabbt och fungera stödjande till de alternativ som nämns i 1a och 1b.

Redan idag finns ett nätverk av aktörer på området som drivs i projektform av Energikontor
Norra Småland. Detta kan fortsätta med antingen fast finansiering eller stöd via ny långsiktig
projektfinansiering.

6.3.2 Alternativ 2b. Gemensam regional samverkansorganisation
I detta alternativ till fördjupad samverkan ”binds” de ingående aktörerna i biogaskedjan upp
inom ramen för en gemensam organisation.

Som nav i systemet bildas en ekonomisk förening. Denna förening skapas för att reglera och
styra de mekanismer i form av åtaganden, förmåner och erbjudanden som medlemskapet i
föreningen medför. Medlemmar i den ekonomiska föreningen blir Region Jönköpings län,
länets kommuner (var för sig) samt producenter och distributörer av biogas (var för sig). Hur
externa organisationer kan knytas till en ekonomisk förening där kommunerna och regionen
ingår behöver utredas vidare. Detsamma gäller riktlinjer för att släppa in nya producenter.

En ekonomisk förening är per definition en organisation vars mål är att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen. Andelarna i en ekonomisk förening går inte att sälja till utomstående.
Man är således skyddad mot oönskade förändringar i ”ägarstrukturen” på annat sätt än i ett
aktiebolag. Föreningen behöver bara ha minimal organisation och kan administreras via
någon av medlemmarna.

Förutom de åtaganden som kommunerna och regionen har enligt alternativ 1a eller 1b så
säkras biogasproducenternas roll avseende omhändertagande av råvara (substrat) och
produktion av biogas samt möjligen även distributörernas roll (tankinfrastrukturen).

Åtaganden bekräftas via avtal mellan respektive medlem och den ekonomiska föreningen.

Man bör utreda om det är möjligt och lämpligt att föreningen köper/säljer råvara (substrat)
rent tekniskt genom att medlemmarnas inbördes ekonomiska transaktioner passerar
föreningen. Samma sak gäller försäljningen av den biogas som förbrukas av medlemmarna
(och Länstrafikens bussentreprenörer).

Genom medlemskap i den ekonomiska föreningen samt genom avtal och den ekonomiska
samordningen kan möjligen ett s.k. ”in-house”-förhållande anses föreligga.
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Upphandlingsförfaranden när det gäller råvara eller biogas skulle då inte bli aktuella.

Inom ramen för detta alternativ bör man tydliggöra hur prissättningen på biogas ska fungera.

6.3.3 Alternativ 2c. Gemensamt samverkansbolag
I detta alternativ ges största möjliga kontroll över hela kedjan från insamling till användning
av biogas genom att även ha kontroll över produktionen av biogas. Om ägarskap (helt eller
delvis) av produktionsanläggning ska övervägas behöver vissa saker beaktas eller utredas. Det
finns flera biogasanläggningar i länet med olika ägarstrukturer samt att nya aktörer kan
tillkomma. Det innebär att frågan om ett nytt samägt bolag blir komplicerad. Vem eller vilka
som skulle vara parter i ett samägt bolag behöver klarläggas. Utredningsgruppen har uppfattat
att intresset för detta alternativ är svagt och att processen att bilda det kan ta upp till två år.

7. Diskussion

Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor är goda
samtidigt som även elektrifiering, andra biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle
kommer vara viktiga faktorer för att minska sektorns klimatpåverkan.

Nollalternativet (punkt 6.1) visar att stora investeringar inom biogas har hållits tillbaka i
Jönköpings län och att en avsaknad på tydlig vilja och riktlinjer inom regional och kommunal
politik varit bidragande orsak till detta. Omvärldsanalysen visar att andra regioner i Sverige
gått före och utvecklar biogassektorn för att ha god regional tillgång på ett hållbart drivmedel
och för att det gynnar den regionala ekonomin och sysselsättningen. Möjligheterna till stora
investeringsstöd i sektorn är mycket gynnsamma både nationellt och inom EU. Signaler finns
att biogas seglar upp som en del av EUs tänk kring energisäkerhet.

Samtidigt finns stora osäkerheter kring framtida skattesubventionssystem och regelverk, inte
bara för biogas utan även andra förnybara drivmedel. Tillgången på HVO-diesel, som inte är
baserad på palmoljeprodukter, kan komma att bli begränsad och fortsatt satsning regionalt
ökar riskerna samtidigt som det kollektiva i värsta fall utestänger mindre aktörer från ett
förnybart drivmedel. Det är svårt att se klart bortom 2020 även om det bör anses som troligt
att EU och Sverige vill gynna icke fossila och hållbara drivmedel - särskilt de som är
baserade på organiskt avfall vilket mycket av dagens biogas är.

För att nå ”stort scenario” avseende efterfrågan och användningen av biogas måste det
beslutas om tydliga regionala och kommunala riktlinjer för kollektivtrafik, fordonsflottor och
transportupphandlingar. Med ökad efterfrågan möjliggörs utökad infrastruktur och
produktion. Kan region och kommun samverka, framförallt i länets mindre kommuner, finns
möjlighet till investeringar i ny tankinfrastruktur för biogas. Vilket ger alla parter - även
invånare och näringsliv möjlighet att köra fossilfritt.

Input från alla de samråd som genomförts tyder på att det är bråttom. Att det inte är nya långa
utredningar som efterfrågas och de former för fördjupad samverkan som kräver djupare
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analyser inte är efterfrågade – varken av politiker eller tjänstemän. Åtminstone inte på kort
sikt.
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8. Slutsats
Utredningen föreslår att Kommunalt Forum skyndsamt inleder en process för att införa
överenskommelsen (1b) i länets kommuner och hos Region Jönköpings län och att den
behöver bli klar redan våren 2018. Samtidigt bör förutsättningar för att starta upp ett regionalt
samverkansnätverk (2a) ges.

Om Länstrafiken har för avsikt att söka EU-stöd eller lån bör den processen startas upp
omgående.
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9. Bilagor

Bilaga 1 Hantering av biogasfrågan

Bilaga 2 Förstudie ”Biogasproduktion och användning i länet”

Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning: inriktning på det fortsatta arbetet med

biogas

Bilaga 4 Förslag till inriktningsbeslut

Bilaga 5 Synpunkter från samråd
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Förvaltningsnamn

Överenskommelse kring biogas i
Jönköpings län
Kommunalt forum har utifrån utredningen ”Samverkan för biogas i Jönköpings
län” tagit fram denna överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och
Region Jönköpings län avseende främjande av produktion och användande av
biogas.

Åtaganden för Region Jönköpings län

Åtagande I
Region Jönköpings län ska prioritera biogas som drivmedel i kommande
kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt volymåtagande på minst
36 GWh biogas, samt:

 att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar åtagandet i
prioritetsordning: 1) regionbusstrafik, 2) snabbare stadstrafik, 3)
långsammare stadstrafik

 att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med förnybara bränslen där el och
biogas är huvudalternativ

 att prioritera biogas vid val av hybridfordon

Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad trafikstart juni 2020 och
stadstrafik i Jönköping med planerad trafikstart juni 2021.

Åtaganden för både Region Jönköpings län och länets kommuner

Åtagande II
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik
görs tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län
prioriterar skyndsamt beredning av platser som lämpar sig för tankning av både
bussar och publika fordon.

Åtagande III
Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och
leasade fordon.

 Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal tankinfrastruktur

 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
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Åtagande IV
Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas.

 Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet.

 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras

Åtagande V
Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon
och biogas för upphandlade transporter genom krav eller mervärden i
upphandling. Samtliga parter uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i
enlighet med detta.

Åtagande VI
Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar
biogasen till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i
uppgraderingsanläggningar.

Åtagande VII

 Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande riktlinjer och
liknande i enlighet med ovanstående.

 Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen status för
respektive åtagande till Kommunalt forum.

Åtaganden för länets kommuner

Åtagande VIII
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till
biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning
förs in som en påverkansfaktor i upphandlingar av hantering av organiskt avfall –
som gör att anbud med korta avstånd gynnas.

Regionalt samverkansnätverk

Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings länstrafik,

kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas.

Generell förutsättning
Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Region Jönköpings län

Stefan Gustafsson
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Sävsjö kommun

Ann-Marie Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Jönköpings kommun

Marie Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Gislaveds kommun

Lars-Erik Fälth
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Aneby kommun

Hans-Göran Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Värnamo kommun

Kristine Hästmark
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Anders Wilander
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..
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Gislaveds kommun Tranås kommun

Gunnar Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Habo kommun

Anna-Carin Magnusson
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Nässjö kommun

Linda Danielsson
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Mullsjö kommun

Annelie Hägg
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Eksjö kommun

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Vaggeryds kommun

Henrik Tvarnö
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..

Vetlanda kommun
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