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Gislaved den 8 april 2014 
 
 
 
 
Agneta Karlsson 
Ordförande        
     
        Karin Gustafsson 

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

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §120 Dnr: KS.2013.93 042

Gislaveds kommuns årsredovisning 2013 inkl. förvaltningsberättelse,
personalbokslut och miljöbokslut

Ärendebeskrivning
Nämnderna gör sin slutliga uppföljning i bokslutsrapporterna. Verksamheten
beskrivs i nämndernas verksamhetsberättelser som ingår som en del i
årsredovisningen. Kommunstyrelsen ska sammanfatta och analysera
räkenskaperna samt upprätta en förvaltningsberättelse. Årsredovisningen
fastställs i kommunfullmäktige som även fattar beslut om ansvarsfrihet på
grundval av revisorernas berättelse.

Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott har behandlat Gislaveds
kommuns årsredovisning 2013 vid sammanträde den 25 mars 2014.

Kommunens personalbokslut har behandlats vid sammanträde med
kommunstyrelsens personalutskott den 18 februari 2014.

Vid dagens sammanträde diskuteras miljöbokslut 2013 tillsammans med
kommunekologen, miljösamordnaren och biologen. Personalbokslut 2013
diskuteras tillsammans med personalchefen och man kommer överens om att
vissa mindre förändringar ska göras i dokumentet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 april 2014.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Gislaveds kommun 2013
Personalbokslut 2013
Kommunstyrelsens personalutskott den 18 februari 2014, § 14
Miljöbokslut 2013
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 25 mars 2014, § 14

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Årsredovisning 2013 inklusive förvaltningsberättelse,
personalbokslut och miljöbokslut.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kspu §14 Dnr: KS.2014.32

Personalbokslut 2013

Ärendebeskrivning
Arbetet med bokslutet 2013 är i sin slutfas. Det personalekonomiska bokslutet
har nu upprättats för 2013 och utgör en bilaga till själva årsredovisningen.

Suzi Pergel informerar om innehållet i personalbokslutet.

Beslutsunderlag
Personalekonomiskt bokslut 2013

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att anta det personalekonomiska bokslutet 2013 som ett av flera underlag
till årsredovisningen.

Expedieras till:
Stefan Tengberg, ekonomichef
Kommunstyrelsen
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Karin Gustafsson, kommundirektör



PERSONALBOKSLUT

2013
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personalpolitiken – en viktig strategisk fråga

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 
aktivt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och friskvårds
insatser.

Drygt 68 % av kommunens kostnader hänförs till personalkostnader.

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,  
värdegrundsarbete och hälsa.

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.

Tillsammans utvecklar vi Gislaveds kommun framåt och mot en  
god framtidstro.

 

 Gislaved 20140218
 

 Carina Johansson (C)
 Personalutskottets ordförande

Personalkostnader av totala kostnader 2013

Personalkostnader

Inköp av anläggnings- 
och underhållsmaterial

Bränsle, energi och vatten

Köp av huvudverksamhet

Lokal och markhyror

Lämnade bidrag

Övriga kostnader

2

4

15

8

3

0
68
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Följande fakta är hämtade ur Gislaveds kommuns 
personal ekonomiska redovisning år 2013:

Den 1 november 2013 hade kommunen 2 525 tillsvidare 
och visstidsanställda (2 482 för 2012)

Av kommunens tillsvidareanställda är 84 % (1 955) kvinnor 
och 16 % (384) män

Flest antal anställningar finns inom barn- och utbildnings-
förvaltningen samt socialförvaltningen

Den anställdes medelålder är 46,6 år

Under året var andelen som slutat och ersatts i för
hållande i organisationens genomsnittliga storlek 6,7 %

51 anställda valde att gå i pension 

Övertids och mertidsuttaget motsvarar 40 årsarbetare

Sjukfrånvaron för samtliga anställda uppgår till 4,9 % 

53,6 % av de anställda har ingen registrerad sjukfrånvaro

Personalkostnaderna år 2013 var 1 106 mnkr

90 % av kommunens chefer har genomfört utvecklings
samtal med majoriteten av sina anställda (71 % med 
samtliga anställda samt 19 % med de flesta anställda)

sammanfattning
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 Personalutskottet
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Antalet tillsvidare och visstidsanställda per 1 000 invånare ligger något högre 
jämfört med föregående år. 87,9 jämfört med 86,2 för 2012. Högsta siffran 
återfinns år 2006. Socialförvaltningen har ökat med nästan 2 anställda per 
1 000 invånare jämfört med året före medan barn och utbildningsförvalt
ningen har minskat med 0,5 anställda per 1 000 invånare.

Statistikförklaring: antal personer definieras som antal tillsvidare- och visstidsanställda med 
månadslön den 1/11 på Allmänna Bestämmelser-avtalet, exkl. deltidsbrandmän och tim-
avlönade. 

Antal anställda
Antalet totalt tillsvidare och visstidsanställda inom Gislaveds kommun  
uppgick 2013 till 2 525, vilket är en ökning med 43 personer sedan 2012. 
Jämfört med det år som kommunen hade flest totalt anställda, år 2006,  
är minskningen 248.

Antalet tillsvidareanställda kvinnor 2013 uppgick till 1 955, vilket är en minsk
ning med 102 kvinnor jämfört med föregående år. Antalet tillsvidare anställda 
män uppgick till 384, vilket är en minskning med 41 män.

personalstruktur
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Av de visstidsanställda (186) i Gislaveds kommun är 77 % (144) kvinnor och 
23 % (42) män. Antalet visstidsanställda har ökat med 20 procentenheter 
jämfört med föregående år. Den ökade antalet av visstidsanställda kan för
klaras av att skollagen har förändrats. Kravet för lärarlegitimationen har 
medfört ökade visstidsanställningar, då arbetsgivaren inte får tillsvidare
anställa lärare och förskollärare som inte har en lärarlegitimation.

Av totalt antal anställda fortsätter således andelen visstidsanställda att öka. 
För året 2013 var andelen visstidsanställda 7,4 % mot 6,2 % 2012, 5,3 % år 
2011 och 4,6 % 2010. I andra siffror kan detta beskrivas som 186 st av 
2 525 mot 155 st av 2 482 för 2012, mot 126 st av 2 362 för 2011, 91 st av 
2 479 för 2010. Högst andel under perioden fanns år 2001, då hela 15,6 % 
(399 av 2 552) av antalet anställda var visstidsanställda.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Räddningstjänsten

Tekniska förvaltningen

Bygg och miljö

Socialförvaltningen

Fritidsförvaltningen

Barn och utbildning

Kulturförvaltningen

Fastighetsförvaltningen

Antal anställda per förvaltning 2013
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Barn och utbildningsförvaltningen har den största andelen anställda. Nästan 
hälften, 44 %, av kommunens anställda arbetar inom barn och utbildnings
förvaltningen. Därefter kommer socialförvaltningen med 40 %. Övriga förvalt
ningar svarar för 15 %. 

De största förändringarna i antal anställda jämfört med 2012 har skett inom 
kommunstyrelseförvaltningen som har ökat med 8,6 %, socialförvaltningen 
som har ökat med 6,5 %, bygg och miljöförvaltningen som har minskat 
med 8,6 % samt fastighetsförvaltningen som minskat med 6,6 %.

Antalet utförda årsarbeten (totala antalet arbetade timmar per 1 700 timmar) 
har ökat upp till nästan 2011 års antal. 2011 har även det högsta antalet 
mätt under de senaste tio åren.

Tabellförklaring:
Antal årsarbeten definieras som antal timmar inkl. mertid, minus frånvaro, dividerat med 
1 700 timmar. Urval från anställda tillsvidare och visstid med månadslön samt timavlönade. 
Exkl. deltidsbrandmän och beredskapsavtalet.

Antal utförda årsarbeten 2004 – 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Personalomsättning

Antalet personer som börjat och slutat efterföljande år, omräknade i procent i 
förhållande till antalet aktuella tillsvidareanställda personer, är högre med 1,3 % 
än året innan. Högst andel som börjat och sedan slutat efterföljande år återfinns 
inom fritidsförvaltningen, socialförvaltning och bygg och miljöförvaltningen.

Andelen som slutat och ersatts i förhållande i organisationens genomsnittliga 
storlek under 2013 har också ökat men med 0,5 % jämfört året innan. 

Tabellförklaring:
Personalomsättning beskriver personalrörligheten inom organisationens ram, d.v.s. andelen 
personer som slutat och ersatts i förhållande i organisationens genomsnittliga storlek under året. 
Omsättningen innefattar inte förändring av organisationens storlek – ökning eller indragning  
av verksamhet. Antalet personer som börjat, slutat efterföljande år är omräknat i procent i för
hållande till antalet aktuella tillsvidareanställda personer.

Personalomsättning definieras som tillsvidareanställda exkl. deltidsbrandmän. Endast extern 
personalrörlighet.

Personalomsättning 2004 – 2013

Andel som börjat sin anställning Andel som slutat sin anställning
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

Under år 2013 var det 51 anställda som gick i pension, vilket är en minsk
ning med 42 anställda jämfört med 2012 och en minskning med 5 anställda 
jämfört med 2011. 

Totalt hade kommunen 329 platsannonser för intern och extern rekrytering 
jämfört med 264 under 2012 samt 398 under 2011. Detta är en ökning med 
24 % jämfört med året innan men inte ända upp till det antal som fanns 2011. 
Trots att kommunen annonserat ut fler lediga tjänster, har kostnaden för 
platsannonser i tidningar minskat kraftigt med 799 tkr jämfört med året innan 
och med 387 tkr jämfört med 2011.

Bokförda kostnader på kontot för platsannonser:

År Kostnad tkr Konto

2008 977 5852

2009 582 5852

2010 907 5852

2011 898 5852

2012 1 310 5852

2013 511 7221

Detta kan bland annat förklaras med att antingen har färre antal annonse
ringar i dagspress eller facktidningar skett eller att fler samordning av plats
annonser skett jämfört med 2012. Väljs en annons med bild kan dessa inte 
samordnas med övriga annonser enligt den grafiska profilens regler, vilket 
kan vara förklaringen till den höga kostnaden år 2012.
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Heltid – deltid
I Gislaveds kommun är heltid är en rättighet och deltid en möjlighet.  
För 2012 – 2015 har kommunen satt som ett personalpolitiskt mål och  
för nämnderna som ett jämställdhetsmål att fram till år 2015 ska med
arbetare ha den anställningsgrad som de önskar. Detta mål har förändrats  
i budget 2014.

Av kommunens tillsvidareanställda arbetar 62,4 % heltid jämfört med 62,5 % 
föregående år, vilket är en marginell minskning. 25 % arbetar deltid 75 – 99 % 
(25 % 2012) samt 12,6 % arbetare deltid 74 % eller lägre (12,5 % 2012).  
Det är främst personal inom omsorg och vård, kost samt lokalvård som  
arbetar deltid.

Köpta tjänster från bemanningsföretag eller liknande
Kommunen har under 2013 köpt tjänster som berör tillfälligt inhyrd personal 
för sammanlagt 1 509 tkr. Detta är en kraftig ökning jämfört med 2012, då 
kostnaden var 464 tkr. För 2013 har största andelen berört köp av sjuksköt
ersketjänster inom socialförvaltningen som står för hela 89 % av kostnaden. 
För övrig kostnad har köp av psykologtjänster på gymnasiet, bokbuss
chaufför på kulturförvaltningen, utbildare och danspedagog på gymnasiet 
gjorts vid enstaka tillfällen.

År Kostnad tkr Köp av bemanning

2010 11 Sjuksköterskor

2011 773 Sjuksköterskor, socialsekreterare

2012 464 Sjuksköterskor

2013 1 509 Sjuksköterskor, psykolog, danspedagog, utbildare, bokbusschaufför

Tabellförklaring: Aktuell tillsvidareanställningar per kön uppdelat sysselsättnings
grader i procent per 1 november 2012

Sysselsättningsgrader tillsvidareanställda kvinnor 2004 – 2013

Heltid 75 – 99% – 74%
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Även tjänstgöringsgraderna för män rör sig marginellt mellan åren. 
Mellan åren 2007 – 2012 syns en årlig mindre förändring mot högre 
tjänstgöringsgrader även för män, men en minskning med 1 % mel
lan 2012 – 2013.

Ålderstruktur
Medelåldern för anställda inom Gislaveds kommun är nästan exakt samma 
som året före. Tas decimalerna bort kan det konstateras att medelåldern varit 
oförändrad, d.v.s. 46 år under perioden 2007 – 2013. Bryts medel åldern ner 
i anställningsform kan det konstateras att för 2013 var tillsvidare anställdas 
medelålder 47 år och visstidsanställas medelålder betydligt yngre, 37 år.

Det är viktigt att tillvarata den kunskapsbank som den äldre personalen har, 
samtidigt som vi ska tillvarata den yngre arbetskraftens nya synsätt och idéer. 
Det kräver en flexibel och öppen organisation.

Sysselsättningsgrader tillsvidareanställda män 2004 – 2013

Heltid 75 – 99% – 74%
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Medelålder tillsvidare- och visstidsanställda 2004 – 2013
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Tabellförklaring: Aktuell tillsvidareanställningar per kön uppdelat sysselsättnings
grader i procent per 1 november 2012

Tabellförklaring: Exkl. deltidsbrandmän och timanställda

Tjänstgöringsgraderna för kvinnor rör sig marginellt mellan åren. Det är 
ingen förändring mellan åren 2012 och 2013. Av alla (1 955) tillsvidare
anställda kvinnor arbetar 57 % heltid. 29 % har en tjänstgöringsgrad på 
mellan 75 – 99 % och resterande 14 % har en tjänstgöringsgrad som  
understiger 75 %. Mellan åren 2009 – 2012 ser man en årlig förändring 
mot högre sysselsättningsgrader för kvinnor.
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resursanvändning

Arbetad tid och frånvaro

Tabellförklaring: Andelen frånvaro i dessa diagram är alla ledighetsformer,  
d.v.s. semester, vård av barn, facklig tid
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Under 2013 har frånvaron minskat med 2 % jämfört med 2012.  
Tillsammans med 2011 års utfall är frånvaron som lägst under  
10årsperiod.

Likt 2012 har barn och utbildningsförvaltningen högst frånvaro 2013  
medan räddningstjänsten har minst frånvaro 2013. Bygg och miljö
förvaltningen och fritidsförvaltningen är de som minskat frånvaron mest 
jämfört med 2012 med 6 respektive 5 %.



Tabellförklaring: Övertid/fyllnadstid i % av arbetad tid enl. avtal
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Övertidsuttaget har ökat marginellt med 0,1 % jämfört med 2009 – 2012. 
Däremot har fyllnadstiden minskar med 0,2 % jämfört med 2012 och ligger 
då på samma nivå som 2010 – 2011. 

Bryts den totala övertiden (övertid/fyllnadstid) ner på förvaltningsnivå kan 
det konstateras att det skiljer kraftigt mellan förvaltningarna. Övertidsuttaget 
på räddningstjänsten och tekniska kontoret, som är de förvaltningar som 
har störst uttag, kan förklaras av att arbetad tid under beredskap automa
tiskt blir övertid. Exempel på detta är snöberedeskapen. Inom socialförvalt
ningens område, där ett flertal anställda inte arbetar heltid, är det vanligt 
med fyllnadstid när en befintlig anställd exempelvis går in och täcker upp 
för någon som är sjuk. Den totala över och fyllnadstiden motsvarar cirka 
40 årsarbetare, vilket är en minskning från 2012 med en årsarbetare.
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De totala personalkostnaderna för år 2013 uppgår till 1 106 678 tkr, d.v.s. drygt  
1 miljard kronor. Det är 68 % av de totala kostnaderna för kommunen.  

Kostnad  2013 (tkr) 2012 (tkr) 2011 (tkr) 2010 (tkr) 2009 (tkr)

Månadslöner 876 696 855 837 830 395 799 181 797 925

Obtillägg (ersättning  
för obekväm arbetstid) 31 984  31 227  30 791 29 877 30 014

Övertid/fyllnadstid 15 106 14 143 12 704 12 299 12 227

Arvoden 21 101 24 318 17 914  16 744 11 025

Timanställda 63 214 67 993 66 980 57 635 56 820

Kostnad inkl. sociala avgifter

Semesterlöneskulden per 20131231 uppgick till 76 395 tkr, vilket är en ökning med 
4 147 tkr från 72 248 tkr. Det kan konstateras att det finns arbetsflitiga arbetstagare 
som sparar sin semester och det påverkar semesterlöneskuldens storlek.
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Medellönen i Gislaveds kommun uppgick år 2013 till 25 092 kr/månad. Det är 
inklusive timavlönade. För tillsvidareanställda och visstidsanställda uppgick 
medellönen till 26 006 kr/månad.

Medellönen år 2013 för kvinnor var 90 % av männens, vilket är en ökning med 
2 % jämfört med föregående år. Detta är den största ökningen de senaste åren. 
Mellan åren 2010 – 2011 skedde en procentenhets ökning men i övrigt rör sig 
förändringen mellan åren i perioden med någon tiondel. En förklaring till ökningen 
kan vara den bristyrkessatsning på undersköterskor i äldreomsorgen som  
gjordes som strukturjustering den 1 augusti 2013 utöver ordinarie löneöversyn. 

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren upprättat handlingsplan för jäm
ställda löner 2012 – 2015, detta sker vart tredje år. Analys av jämställda löner 
har gjorts mellan lika och likvärdiga arbeten utifrån lönerna i 2013 års nivå och 
inga ojämställda löner har konstaterats.

Månadslöner

Ob-tillägg

Övertid/fyllnadstid

Arvoden

Timanställda
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6

10

2
1

3

78

Personalkostnader i % 2013, inklusive sociala avgifter

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Medellön per kön i kommunen 2004 – 2013

Medellön kvinnor Medellön män Medellön kommunen

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



hälsa och arbetsmiljö 14

hälsa och arbetsmiljö

Frisknärvaro
Andelen anställda som inte har någon registrerad sjukdag är 52,7 procent
enheter. Andelen har ökat med 1,3 procentenheter jämfört med 2012, 
minskat med 2,7 procentenheter jämfört med 2011, ökat med 3,6 % jämfört 
med 2010. År 2011 var Gislaveds kommuns andel anställda som inte hade 
någon registrerad sjukdag som högst och för 2013 som näst högst, jämfört 
med de senaste nio åren. 

Om hälsotalen bryts ner på förvaltningar konstateras att inom räddnings
tjänsten har 68 % av de anställda inte någon registrerad sjukfrånvaro. Lägst 
ligger även för 2013 fastighetsförvaltningen med sina 46 %. Störst positiv 
förändring mellan år 2012 och år 2013 har räddningstjänsten där andelen 
har ökat från 57 % till 68 %. Störst minskning har kulturförvaltningen där  
andelen har minskat från 64 % till 46 %.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år, 
samma ökning som var mellan år 2011 och år 2012. Dessförinnan har sjuk
frånvaron minskat under fem år i följd. Det kan konstateras att Gislaveds 
kommun har låg sjukfrånvaro jämfört med andra kommuner men följer den 
trend som finns i samhället i stort, vilket innebär att sjukfrånvaron ökar.

Sjukfrånvaro 2013 jämfört med nio kommuner i Jönköpings län

Kommun Sjukfrånvaro % Andel >= 60 dgr %

Gnosjö 4,5 59

Vaggeryd 4,7 24

Gislaved 4,9 54

Eksjö 4,9 43

Vetlanda 5,2 38

Nässjö 5,3 47

Aneby 5,3 50

Värnamo 5,3 53

Jönköping 5,8 52
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Om hälsotalen bryts ner på åldersgrupper ser vi att den ökar i samtliga  
åldersgrupper förutom de yngsta. De ligger på samma nivå som åren 
2011 – 2012.
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På förvaltningsnivå ser vi att kulturförvaltningen har den högsta sjuk
frånvaron, tätt följt av socialförvaltningen och fastighetsförvaltningen. 
Överlägset lägst sjukfrånvaro har man inom bygg och miljöförvalt
ningen och räddningstjänsten. Fritidsförvaltningen står för den största 
minskningen, från 7,7 procentenheter året 2012 till 5,1 procentenheter. 
Observera att på de mindre förvaltningarna kan enstaka långtidssjuka 
slå igenom kraftigt i statistiken.

Långtidsfrånvaro
Som för sjukfrånvaron totalt följer långtidsfrånvaron samma linje d.v.s. den 
har ökat. Ökningen bestod i 4,3 procentenheter jämfört med föregående år. 
Jämför vi 2011 – 2012 skedde en ökning med 6,9 procentenheter men lång
tidssjukfrånvaron har under fem år dessförinnan minskat i följd.

Felkällor
All sjukfrånvaro registreras inte som sjukfrånvaro. Som i många andra  
kommuner används ibland semesterdagar, innestående kompensationstid 
eller liknande för registrering av frånvaro. Samtidigt finns det även de som 
är sjuka, men ändå finns på eller går till arbetet.
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Företagshälsovård
Kommunhälsan är Gislaveds kommun företags
hälsovård i egen regi. Den arbetar som en fristående 
expertfunktion med service åt kommunens förvalt
ningar inom områdena: 

•  förebyggande olycksfall och ohälsa
•  rehabilitering
•  befrämja hälsa

Området förebyggande arbetsmiljöarbete
•  129 förebyggande arbetsplatsbesök har genom

förts jämfört med 155 st året innan. 
•  24 besök på arbetsplatser, 60 miljöanalyser,  

4 riskbedömningar och 16 skyddsronder har  
genomförts.

•  144 av Arbetsmiljöverket föreskrivna hälsounder
sökningar på kem och rökdykare har genomförts, 
vilket är en minskning med 10 st.

•  Grundläggande arbetsmiljöutbildning har genom
förts vid två tillfällen.

•  Fyra ergonomiutbildningar har genomförts. 

Området rehabilitering
•  303 patientbesök och drygt 100 telefonkontakter 

med patienter har genomförts. Det är nästan i 
stort sett samma nivå som 2012.

•  Beteendevetarna har haft 405 patientsamtal,  
vilket är en minskning med 89 samtal. 

•  Medverkan vid rehabiliteringsmöten med chefer, 
personalenheten och Försäkringskassan med  
syfte att underlätta återgång till arbete har skett 
vid sammanlagt 61 tillfällen jämfört med 86 till
fällen år 2012. 

•  Beteendevetarna har hanterat enskilda arbets-
tagare och arbetsgrupper efter allvarliga händelser 
som utlöst eller kunnat utlösa krisreaktioner vid  
16 tillfällen. Det är en ökning med 6 tillfällen.

•  Projektet ”Kommunhälsan som stöd” har varit i  
fokus. Det syftar till att stötta kommunens chefer i 
rehabiliteringssituationer och påskynda hantering 
vid sjukfall.

Området befrämjande av hälsa 
•  313 arbetstagare har fått en individuell hälsoprofil

bedömning, vilket är marginell ökning. Nio områden/ 
arbetsplatser har genomfört hälsoprofilbedömning 
eller uppföljande hälsoprofilbedömning.

•  Subvention av termins- eller årskort för motion eller 
massage har utnyttjats av 546 arbetstagare, vilket 
är en ökning med 3 arbetstagare. Subventionen har 
utgjort 25 procent eller högst 600 kr per år. 

•  Kommunens anställda har fritt tillträde till kommunens 
badanläggningar i samband med motion. Intresset 
har även minskat detta år; totalt 6 678 tillfällen år 
2013 jämfört med 7 394 år 2012. 

•  På kommunens arbetsplatser finns 125 hälsoinspira-
törer vilket är lika många som de två senaste åren. 
Dessa har samlats för utbildning och inspiration i 
storgrupp vid två tillfällen och för valbara mindre 
kurser vid två tillfällen.

•  Tobaksavvänjning med 14 anställda har skett under 
året, vilket är lika många som året innan.

•  69 anställda har varit i åtgärd som innefattat kost
rådgivning/viktminskning. 

•  Öppna föreläsningar på kvällstid för kommun-
anställda med inriktning på hälsa har genomförts 
vid sex tillfällen.



Arbetsskador och tillbud
Under år 2013 har de anställda i Gislaveds kommun anmält 79 arbetsskador 
till Försäkringskassan, vilket är en ökning med sjutton stycken. Den vanligaste 
orsaken till olycksfall är halka/snubbla/falla, tätt följt av fordonsolyckor. 
Kommu nen följer den trend som råder i riket, att antal arbetsskador ökar för 
tredje året i rad enligt Arbetsmiljöverket.

Sysselsättning vid skadetillfället:

2011 2012 2013

Ordinarie sysselsättning 38 42 58

Färd eller förflyttning i arbetet 6 9 11

Färd till och från arbetet 10 11 10

Antalet tillbudsrapporter har under år 2012 varit relativt lågt; 125 och en minsk
ning med 28 jämfört med 2012. Anmälda tillbud av våld, hot och kränkningar 
är fortsatt höga 59 st men har minskat jämfört med 2012 och 2011. Datapro
grammet Marsch, där anmälan om olycksfall och tillbud ska göras, infördes 
med början i oktober 2012. Osäkerhet i hur man noterar tillbuden i det nya 
rapporteringsverktyget kan ha varit orsaken till den lägre rapporteringen.

Slutsats
Gislaveds kommun har låg sjukfrånvaro. Vi ser att både det hälsofrämjande 
och systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs ute i verksamheterna sedan 
många år tillbaka ger ett bra resultat. Under hösten 2013 kompletterade det 
förebyggande arbetet med införandet av rehabiliteringsverktyget Adato för 
kommunens chefer. Syftet med användandet av Adato är att förenkla och för
tydliga och säkra upp arbetet kring rehabilitering och sjukfrånvaro. Verktyget 
är tänkt att skapa en tydlig rehabiliteringsstruktur som kopplar samman arbets
givarens ansvar med försäkringskassans och arbetsförmedlingens processer. 

Gislaveds kommun arbetar det vill säga offensivt med effektiv rehabilitering 
för att i möjligaste mån förhindra långtidssjukskrivningar. Detta arbete kommer 
att fortsätta för att få bra genomslagskraft i verksamheterna. 

hälsa och arbetsmiljö17
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strategiskt personalarbete 
Personalutskottet
I Gislaveds kommun behandlas personalpolitiska 
mål och personalpolitiskt arbete i kommunstyrelsens 
personalutskott. Det är det utskott som bereder och 
beslutar om kommunens personalpolitik.

Personalenheten
Gislaveds kommun har en centralt placerad personal
enhet vars uppdrag är att:
•  genom ett konsultativt arbetssätt stödja kommun

ledning, förvaltningschefer och områdeschefer i 
en decentraliserad organisation

•  leda utvecklingen av en samlad personalpolitik i 
den kommunala organisationen

•  erbjuda ett behovsanpassat stöd och rådgivning i 
samtliga förekommande personalärenden

•  bistå med övriga personaladministrativa service
funktioner

Personalenheten består av en personalchef och fem 
personalkonsulter. Till personalenheten hör funktio
nerna löneenheten och kommunhälsan.

Gemensamma värderingar
–  Vi är alla en del av Gislaveds kommun och före

träder 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 männi
skor är en förutsättning för ett gott samarbete och en 
framgångsrik organisation. Dokumentet ”En attraktiv 
arbetsgivare”, antaget i Kommunstyrelsens personal-
utskott den 9 mars 2005, § 28.

Resultatet av medarbetarenkät år 2013
Under maj månad år 2013 genomfördes en heltäck
ande medarbetarenkät för samtliga medarbetare med 
tillsvidareanställning eller visstidsanställning som var 
anställda den 1 april år 2013. Svarsfrekvensen blev 
79 % och var en mätning av hela organisationen. 

Nöjd-medarbetar-index (NMI) är ett viktigt redskap 
att mäta utifrån. NMI räknas fram genom att ta ett 
medelvärde på de medelvärden som de olika frågorna 
har resulterat i. Gislaveds kommun fick ett högt nöjd- 
medarbetar-index totalt sett på 3,82 utifrån en fem
gradig skala där maxvärdet är 5 och minimivärdet 1. 

NMI (nöjd-medarbetar-index) per område – historisk jämförelse

2013 2010

Arbetsgivare 3,91 3,95

Lön 2,70

Mål 3,93 3,91

Kompetens 4,06 4,05

Ansvar och delaktighet 3,88 3,88

Ledarskap 3,57 3,43

Stämningen på arbetsplatsen 3,83 3,70

Stress (omvänd skala) 3,28

Totalt NMI 3,64 3,82

Totalt NMI exkl. lön och stress 3,86 3,82

Gislaveds kommuns anställda är mest positiva till 
sina egna kunskaper och deras förmåga att klara av 
arbetsuppgifterna. Samtidigt är man minst nöjd med 
sin lön.
•  85 procent av de anställda ser sitt arbete som 

meningsfullt. Meningsfullhet är ofta en av de vanli
gaste faktorerna för att finna motivation i sin arbets-
situation. För tre år sedan, när senaste undersök
ningen genomfördes låg denna siffra på 80 procent.

•  Det är fortfarande för hög andel kränkningar, hot 
och våld. Resultatet visar att det har blivit bättre 
sedan den senaste undersökningen, men siffran 
är fortfarande hög jämfört med andra kommuner.

•  Kommunen har fått ett tydligare ledarskap jämfört 
med hur det såg ut för tre år sedan. Då angav ex
empelvis dubbelt så många att de var chefer i för
hållande till det egentliga antalet. I år har denna 
siffra kraftigt minskat och speglar mer hur det ser 
ut i kommunen. Dock har området ”ledarskap” 
fortfarande ett relativt lågt betyg sammantaget, 
även om det har blivit bättre sedan senast.

•  Att arbeta heltid är inte så eftertraktat av de som är 
deltidsanställda. I enkäten konstateras att unge fär 
var fjärde deltidsanställd skulle vilja öka sin arbets
tid, men av dessa är det bara 20 procent som kan 
tänka sig att arbeta med samma typ av arbets
uppgifter på en annan arbetsplats. Resultatet visar 
också att 95 procent av de som vill öka sin arbets
tid är kvinnor.

Utifrån resultatet beslutade kommunstyrelsens personal
utskott om en kommunövergripande handlingsplan på 
åtgärder inom nedan områden för åren 2014 – 2015:
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•  Ledarskap
•  Lön
•  Gislaveds kommun som arbetsgivare
•  Värdegrund inkl. samarbetsklimat, kränkning,  

hot och våld

Varje förvaltning har upprättat åtgärdsplaner för sina 
förvaltningar med insatser under 2014 – 2015.

Hållbart medarbetarengagemang
Nio frågor i medarbetarenkäten är frågor som Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram för kommu
ner och landsting i syfte att kunna jämföra arbets
givarpolitiska resultat med varandra för att skapa ett 
lärande och en utveckling. SKL har definierat dessa 
frågor som hållbart medarbetarengagemang (HME). 
Anledningen till just medarbetarengagemang är att 
det bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna 
för en organisations förmåga att nå goda resultat.  
I personalintensiva verksamheter, som de inom 
kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt. 

HME består följaktligen av nio gemensamma med
arbetarenkätfrågor som tillsammans bildar ett total
index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. 
Svaren på respektive fråga räknas om till ett medel
värde som sedan överflyttas till en 0 – 100 skala, där 
0 är sämst och 100 är bäst. Medelvärdet på delindex 
och totalindex transponeras också till en 0 – 100 skala. 
Delindex beräknas som ett medelvärde av resultatet 
på de tre underliggande frågorna och totalindex be
räknas som ett medelvärde av samtliga frågor.

Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för med-
arbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, 
inte endast fokuserar på själva nivån på engage
manget utan också på chefernas och organisationens 
förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta 
engagemang. 

Jämförelse av hållbart medarbetarengagemang HME-totalindex:

År Alla kommuners medelvärde Gislaveds kommun

2011 78 Deltog ej

2012 78 Deltog ej

2013 Har ej släppts än 74

Gislaveds kommuns resultat för 2013 gällande Hållbart 
medarbetarengagemang är något lägre än SKL:s 
värde för alla kommuner år 2011 – 2012. Det tyder 
att vi är på rätt väg och med de åtgärder som sätts 
in för 2014 – 2015, kommer vi med säkerhet att öka 
värdet vid nästa mätning 2015.

Central utbildning 
Personalenheten har medverkat eller varit uppdrags
givare under året för en ledarskapskickoff, fyra arbets
miljöutbildningar tillsammans med kommunhälsan, 
en mediautbildning för förvaltningschefer, fyra team
träffar för chefer med erfarenhetsutbyte samt för två 
introduktionsutbildningar för nyanställda.

Brandskyddsutbildning har genomförts för 313 an
ställda under 2013 jämfört med 417 anställda under 
år 2012. Även detta år är siffran för låg. Antalet borde 
varit minst 600 per år för att uppnå målet, att alla kom
munanställda ska genomgå brandskyddsutbildning 
vart fjärde år.

Under våren antogs en bemötandepolicy samt policy 
för synpunkts och klagomålshantering. Den största 
insatsen under år 2013 har varit att, tillsammans med 
kansli och informationsenheten, anordna föreläsning 
om bemötande och synpunktshantering genomförd 
av David Forsberg. Erbjudandet gick ut till samtliga 
medarbetare och chefer. Nästan 1 600 av kommu
nens anställda har utbildats i bemötande och syn
punktshantering. Ett gott bemötande kan vara helt 
avgörande om en tjänst eller service som kommunen 
levererar upplevs som bra av kommuninvånarna. 
Därför är det viktigt att anställda har kunskaper om 
bemötande och hur man hanterar klagomål och 
missnöjda kommuninvånare.

Ledarskap
Goda ledare och chefer är viktiga förutsättningar för 
bland annat medarbetarnas engagemang, lust att 
lära, den goda arbetsmiljön och kvaliteten i verksam
heten. Under 2013 antogs en ledarskaps och chefs
policy som inleds med en ledningsvision. Denna  
policy ses som ett komplement till kommunens  
gemensamma värderingar.

Som uppstart genomfördes en ledarskapskickoff  
för samtliga chefer med föresläsning och workshops 
genomförd av Mats Tyrstup som studerat ledarskap 
i 25 år samt Fatane Salehi. 

Utvecklingsarbetet inom området ledarskap kommer 
enlig plan att fortsätta åren 2014 – 2015, där bland 
annat en kompetenstrappa med utbildningsinsatser 
tas fram. 
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Utvecklingssamtalens genomförande
I personalhandboken finns beskrivet kommunens 
policy om att varje chef är skyldig att genomföra 
minst ett utvecklingssamtal (även kallad medarbetar
samtal) årligen. Tidpunkterna för utvecklingssamtalet 
ska anpassas efter verksamheten och respektive 
förvaltning/område. Se personalutskottets beslut 
den 5 november 2011, § 74.

Personalenheten har gjort en uppföljning på tillämp
ning av denna regel genom en enkätundersökning 
som skickades till samtliga chefer. Svarsfrekvensen 
var 76 % vilket är en minskning med 13 % av de  
svarande jämfört med 2011. 

Svar i % på frågan: Har du genomfört medarbetar/ 
utvecklingssamtal under året med dina medarbetare?

2009 2012 2013

Ja, med samtliga 57 55 71

Ja, med de flesta 23 24 19

Ja, med några 20 8 9

Nej, inte alls 10 13 1

En majoritet av cheferna har genomfört utvecklings
samtal med samtliga medarbetare, vilket är en kraftig 
ökning jämfört med 2009 och 2012. Bryts det ner på 
förvaltningar kan det konstateras att alla chefer på 
bygg och miljöförvaltningen, fastighetsförvaltningen 
och kulturförvaltningen har genomfört medarbetar
samtal med medarbetare. 

De chefer som inte alls har genomfört samtal har 
minskat enormt, så att det under 2013 har skett i 
ringa omfattning, 1 %. Det faktum att ett antal nya 
chefer har börjat sin anställning under 2013 och att  
i vissa delar i kommunen har organisationsföränd
ringar gjorts, har påverkat resultatet av andel chefer 
som genomfört medarbetarsamtal med några av 
sina anställda.

Viktigt att poängtera är, att förutom medarbetar/ 
utvecklingssamtal, har det under året naturligt skett 
täta samtal mellan medarbetare och chefer i organi
sationen, vilket är en annan form av dialog med sina 
medarbetare som är nödvändigt. Detta är givetvis 
inte detsamma som ett regelrätt utvecklingssamtal. 
Resultatet kring medarbetarsamtal kan ytterligare 
förbättras. Ny riktlinje för utvecklings, löne och  
avgångssamtal har arbetats fram under 2013 och 
kommer att antas under 2014 med stödinsatser  
för chefer.

Personalförening
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/arbets
befrämjande åtgärder kommunen erbjuder de  
anställda genom årligt anslag till föreningen.  

Personalklubben VISAM har återigen haft ett fullgott 
verksamhetsår år 2013. Föreningens målsättning har 
varit att bredda verksamheten mer och mer, vilket de 
uppnått optimalt. Nästan 1 000 personer deltog i före
ningens och dess sektioners 28 olika aktiviteter och 
arrangemang. Föreningens fokus ligger på att anordna 
nya aktiviteter, regionalt eller lokalt, med inslag av 
musik och kultur. Det var ett deltagarrekord när buss
resa till Göteborg anordnades första lördagen i 
decem ber, där 349 deltog.

Intranätet, affischering på kommunala arbetsplatser 
och egen facebooksida, har varit VISAMs främsta 
medel att nå ut med budskap om arrangemang till 
de anställda. Arbetet med att få självständiga och 
starka sektioner inom olika områden har även varit 
lyckosamt med totalt sex sektioner, varav nybildade 
löparsektionen, under år 2013. 

Slutsats 
Vi glädjer oss över att det personalpolitiska arbetet 
drivs framåt med bland annat fokus på ledarskap. 
Utvecklingen av en samlad personalpolitik i den 
kommunala organisationen syftar till att stärka våra 
chefer i deras decentraliserade arbetsgivaransvar. 
Den blir även ett hjälpmedel och stöd till dem för att 
behålla medarbare men även för att attrahera nya 
medarbetare till organisationen.

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.
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Personalpolitiska mål
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka 
vår attraktivitet som arbetsgivare finns två personal
ekonomiska mål angivet i mål och budget 2013 – 2017. 
Nedan finns måluppfyllelse beskrivna.  
 
•  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska 

främja oss som attraktiv arbetsgivare. 
– Behov av riktade medel för struktursatsningar 
–  Behov av åtgärder utefter medarbetarenkätens 

resultat
– Omställningar vid organisationsförändringar  

o  Måluppfyllelse: delvis uppfyllt mål 
Angående struktursatsningar har en löneanalys 
genomförts och en kostnadskalkyl för marknads
mässig lönesatsning har tagits fram av personal
enheten. Kommunstyrelsens personalutskott  
beslutade att genomföra bristyrkessatsning på 
undersköterskor inom äldreomsorgen inom den 
ram som fanns kvar med utfall den 1 augusti 
2013. 

o  Åtgärder utefter medarbetarenkäten 2011 års  
resultat har genomförts i stort sett enligt plan, 
med viss förskjutning av åtgärder in i 2014. Under 
2013 har bl.a. en ledarskapspolicy och bemötande
policy tagits fram och beslutats, en marknads
föringsplan för attraktiv arbetsgivare åren 2014 –  
2015 har tagits fram efter en behovsinventering. 
En broschyr ”Vi behöver dig”, där målgruppen är 
arbetssökanden och studenter, har tagits fram 
som beskriver oss som arbetsgivare samt övrigt 
mässmaterial arbetats fram. 

o  Personalenheten har bistått med personalresurser 
och kompetens vid de omorganisationer som  
genomförts i kommunen. Kommunhälsan har 
även arbetat aktivt med insatser och stöd för  
berörda förvaltningar.

•  Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och 
deltid en möjlighet.  
–  Fram till år 2015 ska medarbetare ha den  

anställningsgrad som de önskar. Detta mål har 
förändrats i budget 2014.

o  Måluppfyllelse 
Samtliga förvaltningar har som nämndsmål, inom 
ramen för förvaltningarnas jämställdhetsplan år 
2013 – 2015, arbetat varierat med målet under 2013. 
Ser vi totalt till hur arbetet med att höja tjänstgörings
graderna för kvinnor, konstateras att det inte är 
någon förändring mellan kvinnors tjänstgörings
grader åren 2012 och 2013. För räddningstjänsten 
och tekniska förvaltningen är tjänstgöringsgraderna 
uppdelade per kön mellan 2012 och 2013 oföränd
rad. För socialförvaltningen har andelen heltid 
minskat både för kvinnor och män. För resterande 
sex förvaltningar har andelen heltidsarbetande 
kvinnor ökat. För de förvaltningar som ökat andelen 
heltidsanställda kvinnor har bland annat fritids
förvaltningen inventerat personalens önskemål. 
Vid varje rekrytering under 2013 har de prövat om 
redan anställd som inte har heltid och som har 
rätt kompetens för tjänsten kan få tjänsten. Inom 
barn och utbildningsförvaltningen har de under 
2013 arbetat med att ta fram rutin för att pröva 

om anställd som vill ha heltid kan få det vid  
vakanser. Inom kommunstyrelseförvaltningen har 
de budgeterat för att de ofrivilliga deltidstjänsterna 
ska omvandlas till heltidstjänster under 2013 –  
2015. Som summering anses inte målet vara 
uppfyllt för år 2013.

Slutsats 
Det finns svårigheter med att mäta om målen har 
uppfyllts och på vilket sätt, då dessa personal
politiska mål löper på flera år. I budget 2014 – 2018 
har därför styrtal tagits fram för att vid bokslutet 
2014 bättre kunna mäta måluppfyllelsen. 

Även om de personalpolitiska målen har svag mål
uppfyllelse 2013, kan det konstateras att som helhet 
avviker inte målen inom personalpolitiken så mycket. 
Vidare löper åtgärder och insatser under flera år och 
det kan därför vara svårt att uttala sig om helheten 
är helt uppfylld. 
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Tabellförklaring: Aktuella pensionsavgångar i antal och % per förvaltning de närmaste fem åren

Planerade pensionsavgångar
I Gislaveds kommun kommer 306 anställda att gå i 
pension enligt avtal under de närmaste fem åren. 
Det motsvarar 13 % av de totalt anställda i Gislaveds 
kommun. Nästan hälften av de 306 som går i pension 
utgör anställda på barn och utbildningsförvaltningen.

Andelen som går i pension per förvaltning visar ett 
annat resultat. Under perioden åren 2014 – 2018 
kommer störst andel att gå i pension inom räddnings
tjänsten, fastighetsförvaltningen och fritidsförvalt
ningen. Tekniska förvaltningen har lägsta andel som 
går i pension, det vill säga 8 %. 

Bristyrken utifrån pensions
avgångsperspektivet
De fem befattningar som det slutar flest antal inom 
under de närmaste fem åren är undersköterskor, 
grundskollärare, förskollärare, gymnasielärare 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. Det är dock inte säkert att behovet av 
dessa befattningar blir fullt ut samma som idag.  
Troligen kommer behovet inom äldreomsorgen att 
öka något. Förskolan kommer sannolikt att minska 
med anledning av minskat barn och elevunderlag. 

Ser vi istället till andelen som går i pension de när
maste åren per totalt antal befattningsinnehavare  
blir resul tatet annat än ovan nämnda befattningar. 

Det kan konstateras att majoriteten av många hög
skoleutbildade specialistbefattningar och 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 situ
ation utan en majoritet av kommuner i riket är i lik
nande situation. Därmed är vi i hård konkurrens med 
övriga arbetsgivare på arbetsmarknaden 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 personalförsörjningen. Under de 
kommande fem åren beräknas en tiondel 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 arbets
givare och fortsatt arbeta med strategiskt personal
arbete.

Förvaltning Bun Soc Ksf Fritid Kultur Fastig Tekn Räddn Bym Totalt

2014 22 14 1 3  5 1  1 47

2015 23 23  1  5 1 2 1 56

2016 32 26 4  2 4  1  69

2017 31 22 3 2  2 2 1 1 64

2018 34 27 2  1 2 1 2 1 70

Totalt 142 112 10 6 3 18 5 6 4 306

% av de totalt 
anställda per 
förvaltning år 
2013

14 % 12 % 14 % 16 % 12 % 16 % 8 % 19 % 13 % 13 %
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Årsredovisning 2013

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2013 års räkenskaper.

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala företagens ekonomiska 
ställningar och verksamhet för år 2013.

den är en väsentlig del av ekonomistyrningen. den ger upplysningar om kommunens verksamhet och 
finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning.

Målgrupper för årsredovisning är i första hand kommunfullmäktige och samtliga förtroendevalda.

Fördjupad information om 2013 års verksamhet presenteras i 2013 års nämndsvisa bokslutsrapporter  
vilka finns tillgängliga på kommunstyrelsekontoret.

För mer information om kommunen är du välkommen att besöka vår webbplats: gislaved.se

gislaveds kommun
332 80 gislaved
Telefon: 0371-810 00
e-post: kommunen@gislaved.se
Webb: gislaved.se

 
 
 
© 2014 Gislaveds kommun
Foto: Gislaveds kommun, Smålandsbilder

mailto:kommunen%40gislaved.se?subject=Gislaveds%20kommuns%20%C3%A5rsredovisning%202013
http://www.gislaved.se
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Nya vägar för framtiden !

det har hänt många spännande saker i gislaveds kommun 
under 2013. Tillsammans med trafikverket och med besök av 
infrastrukturministern Catarina elmsäter svärd invigde vi vår 
nya förbifart gislaved – Anderstorp, riksväg 27. den har redan 
fått en stor betydelse för vår infrastruktur, exempelvis har den 
minskat den tunga trafiken genom Gislaved med närmare  
400 fordon per dygn.

Under året genomfördes också den stora näringslivsmässan 
Affärsracet för tredje gången, vid motorbanan i Anders torp. 
Aldrig tidigare har så många utställare funnits på plats för att 
visa upp sig och sina produkter och tjänster. Mässan ger våra 
företag en ypperlig möjlighet till att knyta nya affärs kontakter 
och nya vägar till affärer.

Jag vill också blicka lite framåt i tiden och nämna kommunens 
nya handelsområde smålandia, som nu allt mer tar form.  
ett antal redan etablerade affärer och butiker får under våren 
2014 tillökning av en stor nationell affärskedja, och till somma-
ren 2014 även av en av de stora hamburgerkedjorna. det är 
positivt, men också viktigt, då det innebär nya arbetstillfällen 
och flera vägar till ökad handel i kommunen.

kommunstyrelsens ordförande har ordet

samtidigt går det inte sticka under stol med att vi går mot 
tuffare tider, med stora utmaningar framför oss. vi lider av en 
minskad befolkning, även om 2013 inte visar några större  
minussiffror. Kommunen står på en stabil ekonomisk grund, 
men en minskad befolkning innebär minskade intäkter. därför 
måste vi, på flera olika sätt, jobba mycket hårt för att vända 
trenden. Även här måste vi skapa nya vägar.

Jag vill tacka samtliga förtroendevalda och medarbetare.  
Jag är särskilt stolt över våra nämnder som håller sina  
budgetar, vilket jag ser som en stor styrka för vår kommun. 
Tillsammans utgör de stommen som både driver men också 
utvecklar vår fantastiska kommun.

 Niclas Palmgren (M)
 Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd

Den efterlängtade förbifart Gislaved – Anderstorp invigdes under hösten. Från vänster: Lennart Andersson, regionchef på Trafikverket Region Syd, 
Catharina elmsäter-svärd, infrastrukturminister, näringsdepartementet, Minoo Akhtarzand, landshövding, Jönköpings län, Marie Johansson (s) 
och niclas Palmgren (M), kommunalråd, gislaveds kommun.
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Kommunfullmäktige

Mandatfördelning
2010 – 2014

M 13
C 6
FP 2
Kd 3
s 17
v 1
MP 2
sd 3
KP 2

Ordförande
Agneta Karlsson (M)

1:e vice ordförande
Ulf Jiretorn (M)

2:e vice ordförande
ingebert Magnusson (s)

Kommunstyrelse

Ordförande
niclas Palmgren (M)

1:e vice ordförande
Carina Johansson (C)

2:e vice ordförande
Marie Johansson (s)

valnämnd

Överförmyndare

Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning

Fritidsnämnd Fritidsförvaltning

Kulturnämnd Kulturförvaltning

socialnämnd socialförvaltning

Teknisk nämnd Teknisk förvaltning

Fastighetsnämnd Fastighetsförvaltning

räddningstjänsten

Bolag
gislavedshus AB 
gislaved näringsliv AB 
gislaveds industrilokaler AB
A-ringen AB 
gislaved energi AB
gislaved energiring AB

Stiftelser
stiftelsen Torghuset 
stiftelsen gisleparken
stiftelsen isabergstoppen 

räddningsnämnd  
gislaved – gnosjö

valberedning 

revisorer

Politisk organisation Förvaltningar

gIslaveds kommuns organIsatIon 2013
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år 2013 I korthet
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Pendlingen 
Under 2012 pendlade 3 090 personer in till gislaveds kommun och 
2 889 pendlade ut. Utpendling har ökat mellan 2011 till 2012 med  
140 personer och inpendlingen har minskat med 55 personer.  
nettoinpendlingen är alltså plus 201 men har minskat sedan 2008, 
vilket främst beror på ökad utpendling och förhållandevis konstant 
inpendling. 
 Under 2012 pendlade vi mest till och från värnamo kommun,  
och sedan 2011 har utpendlingen ökat och inpendlingen minskat till 
värnamo. sedan 2011 har Jönköping gått om Tranemo som fjärde 
största utpendlingskommun. Hylte har gått om gnosjö som andra 
största inpendlingskommun. 

Befolkningsutveckling/arbetsmarknad

Befolkningen minskar men inte lika mycket 
Under 2013 har befolkningen i gislaveds kommun minskat och upp-
gick vid årets slut till 28 713 invånare. detta är en minskning med 19 
invånare under året. Minskningen beror på att antalet som flyttar ut är 
fler än de som flyttar in, inflyttningsdifferensen är minus 339 personer. 
gislaveds kommun har tappat betydlig färre invånare 2013 jämfört med 
tidigare år. 2012 var minskningen 136 personer och 2011 minskade 
folkmängden med 243 personer. 
 Folkmängden i länet ökar med 2 119 personer vilket är 0,6 procent. 
Flera av kommunerna i länet ökar sin befolkning, 10 av 13, men Aneby, 
Mullsjö och gislaved minskar. i ggvv ökar gnosjö med 52, vaggeryd 
med 61 och värnamo med 143 personer. Bland ggvv kommunerna 
ökar gnosjö procentuellt mest med 0,55 procent. Högst i länet ligger 
sävsjö och Jönköpings kommun med strax över 1 procents befolk-
ningsökning. 

Flyttmönster
Att det är många som flyttar in och ut i åldrarna 15 – 35 år är inte unikt 
för gislaveds kommun, utan är ett normalt mönster. glappet mellan in- 
och utflyttande i Gislaveds kommun har dock ökat för åldersgruppen 
15 – 35 år under 2013 jämfört med 2012. det går tydligt att se att det 
är fler som flyttar ut än som flyttar in i diagrammet nedan. Antalet som 
flyttar in i åldern 0 – 14 år är dock fler 2013 jämfört med 2012. 

Arbetslösheten minskar både totalt och bland ungdomar
Andelen öppet arbetslösa och sökande i program har, vid utgången 
av 2013 jämfört med samma tid 2012, minskat från 9,6 till 8,9 procent 
i gislaveds kommun. Andelen öppet arbetslösa var 4,8 procent vid 
årets början och 4,0 procent vid årets slut. För riket har det skett en 
minskning i totala arbetslösheten från 8,9 till 8,6 procent och även 
Jönköpings län har minskat arbetslösheten från 7,8 till 7,5 procent.
 när det gäller ungdomar mellan 16 och 24 år har andelen öppet 
arbetslösa och sökande i program minskat i gislaveds kommun, från 
20,4 till 17,0 procent under 2013. För länet och riket är ungdoms-
arbetslösheten redovisad för 18 – 24 åringar. i länet har ungdoms-
arbetslösheten minskat från 16,8 till 14,7 procent. i riket har det också 
skett en minskning från 18,4 till 17,2 procent. 

Sysselsättningen minskar igen 
den totala sysselsättningen (dagbefolkning) i gislaveds kommun har 
mellan 2011 och 2012 minskat med 297 personer. Tillverkningsindus-
trin har tappat många arbetstillfällen över tid, men återhämtade sig 
något mellan 2009 och 2011 (se figur). Under 2012 har det dock åter 
skett en minskning med 158 färre sysselsatta inom tillverkningsindus-
trin. Byggverksamheten, handeln och företagstjänster har alla minskat 
i antal sysselsatta under 2012. 
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Ekonomi 
Årets ekonomiska resultat för gislaveds kommun uppgår till +32,1 mnkr 
vilket motsvarar 2,2 procent av skatteintäkterna. Förklaringen till resul-
tatet är framförallt att nämndernas nettokostnader har blivit 20,1 mnkr 
lägre än budget men framförallt som följd av en återbetalning av Ags- 
premien med 27,3 mnkr. På den negativa sidan finns ökade pensions
kostnader med 8,8 mnkr.
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2013 års investeringsnivå uppgår till 146 mnkr. de största investering-
arna under 2013 har varit nordinskolan (16 mnkr), Kommunhuset (24 
mnkr), Lundåkerskolan (18 mnkr), ombyggnad gisleparken (28 mnkr), 
ombyggnad kök Mariagården (8 mnkr), Markköp (2 mnkr), vatten och 
avlopp (15 mnkr) m.m.
 gislaveds kommun har inga långfristiga lån.
 Kommunalskatten för 2013 var 21,99 procent. genomsnittet i länet 
var 21,65 procent och för riket (vägt medeltal) 20,62 procent.

specialistkompetens från kommunen fanns på plats under näringslivsmässan Affärsracet i Anderstorp för att ge service och rådgöra med såväl 
mässbesökare som utställande företag. 
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fem år I sammadrag

fem år I sammandrag

Sammanställd
2009 2010 2011 2012 2013 redovisning -13

Antal invånare 31/12 29 212 29 111 28 868 28 732 28 713 28 713

Skattesatser %

gislaveds kommun 21,58 21,58 22,08 21,65 21,99 21,99

Jönköpings läns landsting 10,67 10,67 10,67 11,00 10,65

skatteintäkt: kronor per invånare 43 948 45 929 48 101 48 269 49 999

Resultaträkning (mnkr)

resultat 39 179 25 185 31 937 11 844 32 149 46 749

resultat enligt balanskrav 39 179 24 042 30 143 9 346 31 464

Investeringsvolym (mnkr) 127 701 92 998 78 444 99 344 146 281 217 800

Balansräkning

Anläggningstillgångar mnkr 1 031,9 1 060,9 1 055,0 1 086,0 1 154 1 883

Anläggningstillgångar kr/invånare 35 326 36 443 36 241 37 620 40 164 65 580

omsättningstillgångar mnkr 164,4 135,5 148,6 157,0 130 193

omsättningstillgångar kr/invånare 5 627 4 655 5 043 5 439 4 527 6 717

eget kapital mnkr 877,0 902,2 934,1 945,9 978 1 238

eget kapital kr/inv 30 022 30 992 32 088 32 766 34 042 43 088

Avsättningar mnkr 29,5 33,4 34,3 35,9 40,2 64,6

Avsättningar kr /invånare 986 1 147 1 178 1 244 1 399 2 248

skulder mnkr 289,8 260,9 233,4 260,5 265,7 762

skulder kr/invånare 9 920 8 959 8 018 9 024 9 248 26 524

FINANSIELLA NYCKELTAL

nettokostnad i % av skatteintäkter 97,3 % 98,2 % 97,9 % 99,4 % 98,0 % 95,8 %

Lånefinansieringsgrad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,5 %

soliditet i % (inkl. pensionsskuld) 21,3 % 26,8 % 24,7 % 27,2 % 25,6 % 28,3 %

soliditet i % (exkl. pensionsskuld) 73,3 % 75,4 % 77,7 % 76,1 % 76,2 % 59,6 %
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vart gIck skattepengarna?
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Fördelning av skatten 21,99 kronor
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Så här fick kommunen sina pengar:

År 2012 2013

Kommunalskatt 81,1 % 81,8 %

Avgifter, hyror, försäljning 12,7 % 12,2 %

statsbidrag 6,0 % 5,7 %

räntor/avkastning 0,2 % 0,3 %

Så här användes pengarna:

År 2012 2013

Personal 66,1 % 64,5 %

Köp av varor och tjänster 21,3 % 19,5 %

Fastighetskostnader 4,7 % 7,4 %

olika bidrag/avgifter 3,9 % 3,9 %

Avskrivning av anläggningar 4,0 % 4,6 %

Övriga kostnader 0,0 % 0,1 %

Några exempel till vad en 100-lapp i skatt användes  
under 2013:

kr

vård och omsorg 21,19

grundskola 19,46

gymnasieskola 9,36

Förskola/skolbarnomsorg 12,91

Musikskola 0,95

individ- och familjeomsorg 7,37

Bostadsanpassning 0,24

Kultur- och fritidsverksamhet 4,08

väghållning 2,24

räddningstjänst 2,20

Under hösten invigdes restaurang- och livsmedelsprogrammets  
restaurangkök med tillhörande servering.

emma Krusebrant (t.v) delar ut diplom till läraren Helén Johansson 
och Klockargårdsskolans elever för att ha vunnit tävlingen ”släng inte 
maten”, vars syfte är att minska matavfallet i samhället.

vid Blomstervägens demensboende i gislaved har all personal hög-
skoleutbildning med inriktning mot demens.
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vad tycker Invånarna om kommunen?

gislaveds kommun genomför varje år olika typer av brukar- och  
medborgarundersökningar för att ta reda på vad invånarna tycker om 
kommunen och dess verksamhet. den mest övergripande undersök-
ningen är Medborgarundersökningen som statistiska centralbyrån 
genomför varje år. syftet med medborgarundersökningen är att ge svar 
på frågorna: Hur ser invånarna på kommunens olika verksamheter? 
vilken uppfattning har invånarna om kommunen eller regionen som 
en plats att bo och leva på? samt Vilket inflytande tycker invånarna 
att de har på de kommunala besluten?

Ur medborgarundersökning kan det till exempel noteras att invånarna 
tycks vara relativt nöjda med bostäder och arbetsmöjligheter i kommu-
nen. däremot är man mindre nöjda med kommunikationerna, trygg-
heten, kommersiellt utbud och utbildningsmöjligheterna i kommunen. 
om man tittar ur ett könsperspektiv så är kvinnor i högre grad nöjdare 
än män, förutom vad gäller arbetsmöjligheter och trygghet. om man i 
stället tittar ur ett åldersperspektiv så kan man säga att ju äldre du är 
desto nöjdare är du. Undantag här är, kommunikationer och trygghet 
där de yngre är mer nöjda. 
 skiljer sig då gislaveds kommun jämfört med andra deltagande 
kommuner? invånarna i gislaveds kommun är mer nöjda med arbets-
möjligheterna och bostäder jämfört med övriga kommuner. däremot är 
inte invånarna i gislaveds kommun lika nöjda vad gäller utbildnings-
möjligheter, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. om man 
tittar hur nöjda invånare är utifrån var i kommunen de bor ser man att 
de som bor i annan tätort än centralorten är mer nöjda än de som bor 
i centralorten eller utanför tätort. Minst nöjd är man i centralorten.
 invånarna i gislaveds kommun är i högre grad nöjda med kommu-
nens verksamheter än snittet. Mest nöjda är de med räddningstjänsten, 
renhållningen och vatten och avlopp. invånarna i gislaveds kommun 
är i lika stor utsträckning som övriga kommuner nöjda vad gäller stöd 
till utsatta personer samt miljöarbete. Även här kan man se att kvinnor 
är mer nöjda än män. Ur ett åldersperspektiv kan man se att den äldsta 
gruppen (75 år och äldre) är mest nöjda. Minst nöjda är man i ålders-
grupperna 55 – 64 år. Här har skett en förändring då åldersgruppen 
45 – 54 år varit minst nöjd i tidigare undersökningar.
 deltagarna i medborgarundersökningen får också ta ställning till 
inflytandet i Gislaveds kommun. Här är betygen generellt sett lägre än 
för de andra två områdena. Bäst betyg får området information och 
sämst betyg får området påverkan. Även här ser man att kvinnorna är 
mer nöjda än män och kategorin 55 – 64 år är de som är minst nöjda.
 Företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera 
myndighetsområden under år 2012 har fått möjlighet att svara på en 
enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, 
bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av 
tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service. Företagen 
i gislaveds kommun är nöjda med brandtillsyn och mindre nöjda med 
miljö- och hälsoskydd.
 Barn- och utbildningsnämnden undersöker varje år elevernas in-
ställning till grundskolan. Undersökningen visar bland annat att en 
majoritet av eleverna är nöjda med skolan, men att nöjdheten sjunker 
med åren. samma utveckling kan man se på hur trygga eleverna känner 
sig i skolan. 
 socialnämnden har bland annat deltagit i socialstyrelsens nationella 
brukarunderökning för äldreboende och hemtjänst. Frågor om boendet, 
utemiljön, maten, personalens bemötande samt hur lätt det är att få 
kontakt med personalen, sjuksköterskor och läkare har besvarats. 
resultaten är generellt goda. sKL:s rapport ”öppna jämförelser” visar 
att gislaveds kommun är en av de bästa kommunerna i sverige vad 
gäller äldreomsorg.

Medborgardialog
i maj 2011 beslöt gislaveds kommuns kommunfullmäktige att tillsätta 
en demokratiberedning. demokratiberedningen har bestått av 11 
kom munfullmäktigeledamöter som representerar samtliga partier i 
fullmäk tige. Beredningen har arbetat med medborgardialog i projekt-
form under två års tid och har provat olika metoder för medborgar-
dialog och har genomfört dialogaktiviteter för att öka dialogen med 
kommuninvånarna. demokratiberedningen avslutade sitt arbete i  
december 2013 och erfarenheterna från projektet har sammanställts i 
handboken ”en handbok för medborgardialog i gislaveds kommun”. 

Arbetssättet med medborgardialog har nu permanentats inom kommu-
nens verksamheter. Alla nämnder och förvaltningar ska, med utgångs-
punkt från handboken, kontinuerligt genomföra medborgardialog-
aktiviteter och utveckla dialogen med kommuninvånarna.

Under 2013 genomförde demokratiberedningen följande aktiviteter: 
•  Rundtripp i kommunen med utgångspunkt från resultaten i KKiK 

2012 (Kommunernas kvalitet i korthet). Tillsammans med ledamöter 
från kommunstyrelsen besökte demokratiberedningen under 2013 
flera evenemang runt om i kommunen och informerade om kommu
nens resultat i KKiK. i dialog med kommuninvånarna diskuterade 
politikerna olika förbättringsmöjligheter inom kommunens verk-
samheter med utgångspunkt från KKiK och invånarna hade även 
möjlighet att lämna synpunkter. Följande orter besöktes: Anderstorp, 
gislaved, Burseryd, smålandsstenar, Hestra och reftele. 

•  Projekt Demokratitorg. Under 2013 arrangerade demokratibered-
ningen fyra demokratitorgsträffar. Politiker och ungdomar från  
gislaved möttes under fyra heldagar och diskuterade demokrati, 
Fn:s barnkonvention och om hur unga människor kan vara med och 
påverka. Målet med demokratitorgsträffarna var att unga människor 
i gislaved skulle få förståelse för vad politiker egentligen arbetar 
med och vilka uppgifter en politiker har. Samtidigt fick politiker en 
förståelse för vilka samhällsfrågor som intresserar och bekymrar 
ungdomar. sammanlagt deltog över 100 ungdomar mellan 14 – 25 år. 
Demokratitorgen finansierades delvis genom EUprogrammet Ung 
& Aktiv i europa som administreras av Ungdomsstyrelsen.

•  Feriepraktik om FN:s barnkonvention och om hur unga kan vara 
med och påverka. Under sommaren 2013 deltog 15 ungdomar 
mellan 14 – 17 år i kommunens feriepraktik. Ungdomarna studerade 
Fn:s barnkonvention och med utgångspunkt från konventionen 
undersökte de olika verksamheter i kommunen och lämnade åt-
gärdsförslag till berörda förvaltningar och nämnder. Bland annat 
undersökte de kommunens lekplatser och granskade hur tillgäng-
liga lekplatserna var för barn med funktionshinder. Praktikanterna 
sammanställde sina förslag och idéer i en film, bok och tidning.

Även barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har genom-
fört dialogaktiviteter under 2013. Barn- och utbildningsnämnden  
genomförde 11 fokusgrupper med elever, föräldrar och lärare från för-
skolan till gymnasiet. Temat för fokusgrupperna var: ”vad är en bra 
skola”. elevernas, föräldrarnas och lärarnas förslag och idéer kring vad 
som är en bra skola har fungerat som underlag till barn- och utbild-
ningsnämndens strategi ”strategi för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 2014 – 2018”. 
 Kommunstyrelsen arrangerade fem fokusgrupper under hösten 2013. 
representanter för näringslivet, föreningar, utlandsfödda ungdomar och 
vuxna, samt gymnasieungdomar deltog i fokusgrupperna. deltagarna 
lämnade idéer och förslag kring hur integrationen ska kunna förbättras 
i gislaveds kommun. resultaten från fokusgrupperna har fungerat som 
underlag till strategin ”strategi för integration i gislaveds kommun”.

Klagomål- och synpunktshantering
i december månad 2013 införde gislaveds kommun ett kommunöver-
gripande system för hantering av klagomål och synpunkter. det innebär 
att kommuninvånarna numera kan lämna klagomål, synpunkter, förslag 
eller beröm på kommunens verksamheter och service via en e-tjänst. 
inom två arbetsdagar får klagomålslämnaren besked om att kommunen 
har tagit emot klagomålet/synpunkten och även besked om vem som 
kommer att handlägga ärendet. inom sju arbetsdagar får klagomåls-
lämnaren svar från en handläggare om vad som har hänt med dennes 
klagomål/synpunkt. ett systematiskt arbete med klagomål och syn-
punkter gör att gislaveds kommun snabbt kan rätta till fel och brister 
och ta tillvara de förbättringsförslag som kommer från kommuninvå-
narna, för att använda dem i kommunens utvecklingsarbete. 



11

ekonomI och verksamhetsstyrnIng

god ekonomisk hushållning innebär för gislaveds kommun att: 
•  verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de övergripande och 

konkretiserade målen
• de finansiella målen uppnås
• som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personalpolitiska målen.

ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och 
inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhetssynen 
är nödvändig för att nämnderna i sin verksamhetsplanering ska ta 
ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver 
den egna kärnverksamhetens behov och intressen.
 För att samordna och ge ett utökat stöd för verksamheten har 
gemen samma definitioner samt en styrmodell för ekonomi och  
verksamhetsstyrning utvecklats. 
 ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att kommunfullmäktige 
har antagit en Vision, övergripande mål, Finansiella mål samt Personal-
politiska mål. För att stegvis nå visionen samt de övergripande målen 
styr kommunfullmäktige verksamheten genom konkretiserade mål.

visionen skall beskriva vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre 
sikt. visionen skall vara ett redskap för styrning av den kommunala 
verksamheten.
 gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för hur vi vill 
att kommunen skall utvecklas. visionen skall vara styrande för budget-
arbetet.

•  I Gislaved kommun får du tid på ett annat sätt. Här är det nära till 
jobbet, naturen, vännerna och familjen, nära mellan människor och 
nära till de gemensamma besluten.

•  I Gislaveds kommun är ingenting omöjligt. Samarbete och ömse
sidigt förtroende gör gislaved till en kommun där steget är kort från 
tanke till handling. Kan du säga det, så kan du göra det.

•  I Gislaveds kommun kan vi konsten att förvåna. Från en industri 
som servar framtiden med kunnighet och klipskhet till en kultur-
verksamhet utöver det vanliga. Här får du nytta av din nyfikenhet.

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

de övergripande målområdena är:
• infrastruktur och kommunikationer
• trygghet, säkerhet och folkhälsa
• uppleva och göra
• bygga och bo
• lärande och utveckling
• demokrati och dialog
• miljö och energi
• näringsliv och arbetsmarknad
• stöd och omsorg

finansiella mål är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning 
av resurser till verksamheten. De finansiella målen är anpassade för 
att skapa ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden i 
form av bl.a. pensionskostnader m.m.
•  Resultatnivån under femårsperioden 2013 – 2017 ska uppgå till  

i genomsnitt minst 15 mnkr per år.
•  Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2013 – 2017 ska,  

som genomsnitt, inte vara lägre än 73 procent.

personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för att öka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till god 
ekonomisk hushållning. dessa mål har förändrats i budget 2014.

de personalpolitiska målen är:
•  Gislaveds kommuns löne och personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare 
o Behov av riktade medel för struktursatsning 
o Behov av åtgärder utefter medarbetarenkätens resultat 
o omställningar vid organisationsförändringar

•  Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet 
o  Fram till år 2015 ska medarbetarna ha den anställningsgrad som 

de önskar

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att utföra givna inriktningar 
utifrån givna ekonomiska ramar. i detta planeringsarbete gör respektive 
nämnd en verksamhetsbudget som beskriver verksamhetens uppgift, 
vad den skall göra och för vem. Även på nämndsnivå utarbetas mål 
för verksamheten utifrån de övergripande målen.

gislaveds kommun har som mål att 25 procent av allt livsmedel ska vara rättvisemärkt, ekologiskt och/eller närproducerat.
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uppföljnIng av övergrIpande mål

För att ge en bild av det arbete som har genomförts i kommunens olika 
verksamheter för att uppnå de övergripande målen redovisas här några 
av dessa för respektive övergripande mål. Samtliga beskrivningar finns 
redovisat i respektive nämnds bokslutsrapport som finns att hämta 
på kommunstyrelseförvaltningen.
 respektive övergripande målområde inleds med en bild i form av en 
”hastighetsmätare” som visar den samlade bilden av hur konkretise-
rade mål, nämndsmål samt dess styrmått har uppfyllts på en skala 
från 0 till 100 procent. ett annat sätt att mäta om kommunen uppfyller 
målen eller är på väg i rätt riktning mot målen är att visa olika styrmått. 
dessa redovisas i diagramform nedan.

Infrastruktur och kommunikationer

Underlaget till detta målområde är tre konkre-
tiserade mål. det något sämre utfallet beror 
på att ett av målen ”med utgångspunkt från 
nationella och regionala miljömål ska va-planer 
utarbetas” har 0 procent genomförande.  
Arbetet är påbörjat och beräknas vara  
avklarat under 2014.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska i samverkan med närliggande kommuner 

ha god infrastruktur i form av järnvägar, vägar och gC-vägar samt 
nät för iT och vA.

•  Gislaveds kommun ska ha en väl fungerande kollektivtrafik,  
oberoende av administrativa gränser.

Har genomförts genom …
• Att arbetet med nollvisionen fortsätter
• Fortsatt utbyggnad av cykelvägar

Kollektivtrafik
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Antalet resenärer som stiger på en hållplats inom gislaveds kommun 
ökar mellan 2009 och 2012. däremot ser vi en minskning 2013 med  
9 procent jämfört med 2012. 

gislaveds kommun fortsätter utbyggnaden av cykelvägar.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Underlaget till detta målområde är ett konkre-
tiserat mål men åtskilliga nämndsmål. det 
konkretiserade målet är ”Berörda nämnder 
ska under 2013 arbeta aktivt med handlings-
program för skydd mot olyckor och med folk-
hälsoplanen/-programmet för att skapa en 
bas för den framtida inriktningen av arbetet”.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska erbjuda en miljö som skapar trygghet  

och säkerhet.
•  Gislaveds kommun ska motverka social och ekonomisk otrygghet.
•  Gislaveds kommun ska arbeta för en god folkhälsa genom att  

underlätta för spontanaktiviteter och aktivt ta tillvara föreningslivets 
kraft.

Har genomförts genom …
•  Iordningställande av Gislavedsleden 
•  Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har antagits  

av socialnämnden
•  Färdigställt 1 spontan/näridrottsplats samt ett utomhusgym 
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uppföljnIng av övergrIpande mål
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ett mått på trygghet för våra äldre medborgare är hur många olika 
vårdare som besöker dem. det är viktigt med kontinuitet och att den 
äldre lär känna de personer som besöker dem. gislaveds kommun 
ligger under medelvärdet. spannet bland övriga kommuner i under-
sökningen ligger mellan 3 personer och 22.

Uppleva och göra

Underlaget till detta målområde är två kon-
kretiserade mål vilka har genomförts med 
mycket gott resultat. de konkretiserade  
målen är ”Utveckla och samordna mötesplats 
gisle” samt ”genomför en konsekvens-
beskrivning utifrån intentionen att upprusta 
alternativt stänga simhallarna i Anderstorp 
och smålandsstenar (en eller båda) samt  
att hälsolyftet flyttas från Gislaved till  
Anderstorp (hela eller delar)”.

Detta övergripande målområde innebär att:
•  Gislaveds kommun ska erbjuda attraktiva turismupplevelser under 

hela året.
•  Gislaveds naturtillgångar – skogarna, sjöarna och varierande  

landskap – ska utvecklas och användas för boende, rekreation  
och upplevelser.

•  Gislaveds kommun ska vara en kommun med ett rikt och inspire-
rande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som uppmuntrar till 
möten mellan människor av olika bakgrund och ålder.

Har genomförts genom …
•  Iordningställande av Gislavedsleden 
•  En ny lekplats är framtagen på Södergårdsområdet i Gislaved
•  Beslut om fortsatt drift av de tre simhallarna
•  Ny profil för att stärka och synliggöra konstverksamheten har tagits 

fram och Borgen har blivit gislaveds konsthall.

Medborgarna i gislaveds kommun känner sig mindre trygga än 
genom snittet av andra kommuner. Andelen medborgare som känner 
sig trygga har ökat något mellan 2010 och 2013. 
 om man vidare tittar över brottsligheten i gislaveds kommun så 
ligger den under vad det borde göra om man tittar på gislaveds  
förutsättningar och bakgrundsfaktorer. vi är alltså räddare än vad  
vi behöver.
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Lärande och utveckling

Underlaget till detta målområde är sex kon-
kretiserade mål och 403 styrmått vilka har 
genomförts med mycket gott resultat. de 
konkretiserade målen är ”skolan ska närma 
sig det lokala näringslivet för att få en för-
djupad kunskap om detta”,”Alla grundskole-
elever ska uppnå behörighet till gymnasie-
skolan”,”Utveckla samverkan med forskare 
och universitet/institut”, ”verka för att  
utveckla eftergymnasiala utbildningar och för att få  
YH-utbildningar till kommunen, särskilt för ungdomar”, ”genomför en 
konsekvens beskrivning utifrån intentionen att anpassa antalet skolor 
till den demo grafiska utvecklingen. Utredningen ska redovisas senast 
i februari 2013” samt ”Nuvarande verksamhet i Moforsvillan flyttas till 
annan befintlig lokal. Genomför en konsekvensbeskrivning utifrån att 
förlägga förskoleverksamhet till Moforsvillan”.

uppföljnIng av övergrIpande mål
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Vilket resultat når eleverna i årskurs 3
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Andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delproven i nationella proven 
är högre i gislaveds kommun än i jämförande kommuner.

Andelen elever som är behörig till något nationellt program (8 god-
kända betyg) sjunker i gislaveds kommun än jämförande kommuner. 
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Detta övergripande målområde innebär att:
•  Barn och unga ska växa upp i en miljö som uppmuntrar till del

aktighet, inflytande och ansvar.
•  Kompetens och engagemang ska utveckla lärandet med omvärlden 

i fokus.
•  Lärandet ska vara flexibelt och utgå från individens förutsättningar.
•  Samverkan ska ske med föräldrar, näringsliv och andra aktörer.

Har genomförts genom …
•  Projektet med s.k. lärplattor i skolan och förskolan har permanentats. 
•  Samverkan med högskolor.
•  Forskarmedverkan i olika projekt.
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Bygga och bo

Underlaget till detta målområde är tre konkre-
tiserade mål vilka har genomförts med gott 
resultat. de konkretiserade målen är ”genom-
föra kvalitetsgranskning och märka kommu-
nens och AB gislavedshus lägenheter i syfte 
att tydliggöra var bästa möjliga boende finns 
ur trygghets- och tillgänglighetsaspekter”, 
”strategiskt och aktivt marknadsföra kom-
munens attraktiva boendemiljöer” samt  
”Möjliggöra bebyggelse på attraktiva lägen, 
t.ex. sjönära, på landsbygden och i centrumlägen”. Av dessa har det 
andra målet inte genomförts fullt ut.

Detta övergripande målområde innebär att:
•  I Gislaveds kommun ska det finnas ett varierat utbud av attraktiva 

boendemiljöer.
•  Befolkningen i Gislaveds kommun ska öka.
•  Gislaved ska stärkas som centralort och varje ort ska utvecklas 

efter sina särdrag. Landsbygd och tätort ska komplettera varandra.

Har genomförts genom att …
•  Arbetet med LISplan är klar och beslutas i början av 2014
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Medborgarna i gislaveds kommun upplever det som mindre attraktivt 
att bo i kommunen än vad medborgarna som snitt i övriga kommuner 
tycker.
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Demokrati och dialog

Underlaget till detta målområde är ett konkre-
tiserat mål vilka har genomförts med mycket 
gott resultat. det konkretiserade målet är 
”Arbeta för att medborgarna ska kunna ta 
aktiv del i specifika delar av samhällsutveck-
lingen inför mål och budgetprocessen”.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  I Gislaveds kommun ska medborgarna kunna påverka och ta an-

svar för samhällsutvecklingen. Fler ska delta i de demokratiska 
processerna.

•  Kommunens befolkningsstruktur ska avspeglas bland anställda 
och förtroendevalda.

•  Verksamheten i Gislaveds kommun ska anpassas till omvärlden 
och kommuninvånarnas behov, samt stå för öppenhet och vara 
tillgänglig för medborgarna.

Har genomförts genom att …
•  En ny webbplats startade 2013
•  En ny vision för Gislaveds kommun har arbetats fram och kommer 

att beslutas om i början av 2014
•  Sedan februari har kommunfullmäktigesammansträdena sänts på 

webben.
•  Kommunen har inför gemensam synpunktshantering ”Tyck till”

uppföljnIng av övergrIpande mål
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vid en jämförelse mellan befolkningens ålderstruktur och de förtroende-
valdas så visar det sig att de underrepresenterade grupperna är 
18 – 29-åringar och de som är äldre än 65. 

Miljö och energi 

Underlaget till detta målområde är ett konkre-
tiserat mål vilka har genomförts med gott 
resultat. det konkretiserade målet är ”Utarbeta 
en vattenvårdsplan”.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska arbeta för att nå  

ett långsiktigt hållbart samhälle med en 
god livsmiljö utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och  
socialt perspektiv.

•  Gislaveds kommun ska medverka till att uppnå de nationella och 
regionala miljömålen.

Har genomförts genom …
•  Ombyggnad av två kommunala kök för att omhänderta det bio

logiska avfallet
•  Kommunen deltog i Earth Hour
•  Utbildning inom avfallsområdet har genomförts för kommunens 

anställda
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gislaveds kommun har som mål att 2012 ska 25 procent av inköpta 
livsmedel vara ekologiska. Kommunen har minskat något till 2013.
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Medborgarna i Gislaveds kommun upplever att de har inflytande över 
kommunens verksamhet i något högre grad än medelvärdet är för 
deltagande kommuner. Arbetet med medborgardialog fortsätter.
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uppföljnIng av övergrIpande mål
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Omsorg och stöd

Underlaget till detta målområde är två kon-
kretiserade mål vilka har genomförts med 
mycket gott resultat. de konkretiserade  
målen är ”Arbeta med att implementera  
KomHem-avtalets intentioner och integrera 
överförd verksamhet i den kommunala  
organisationen” samt ”verka för att en  
familjecentral snarast skapas i smålands-
stenar tillsammans med landstinget i dess 
nya vårdcentral”.

Detta övergripande målområde innebär att:
•  Gislaveds kommun ska stödja och stimulera kommuninvånarnas 

egen förmåga att ta tillvara möjligheterna att leva ett gott liv. 
•  Gislaveds kommun ska möta medborgarnas behov av stöd och 

omsorg med kvalitet, öppenhet och hög grad av tillgänglighet. 
•  Gislaveds kommun ska samarbeta med olika parter för att skapa 

gott stöd och god omvårdnad.

Har genomförts genom …
•  Familjecentral i Gislaved öppnades vid årskiftet 2013/2014

väntetiden från ansökan till erbjudande om plats på ett äldreboende 
har sjunkit från i snitt 42 dagar till i snitt 26 dagar. gislaveds kommun 
ligger väl till mot medelvärdet bland deltagande kommuner.

Brukarna inom hemtjänsten och särskilda boenden är mycket nöjda 
med den service de får. gislaveds kommun ligger i topp i sverige.

Näringsliv och arbetsmarknad

Underlaget till detta målområde är ett konkre-
tiserat mål vilka har genomförts med mycket 
gott resultat. det konkretiserade målet är 
”Minska arbetslösheten i kommunen genom 
att utveckla arbetsmarknaden och stödja 
möjligheterna till kompetensutveckling”.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska vara en industri 

och upplevelsekommun präglad av förnyelse och differentiering  
i näringslivet.

•  Gislaveds kommun ska ha ett näringsliv som ligger i framkant av 
utvecklingen. Det ska finnas ett etablerat samarbete mellan  
kommunen och hela näringslivet som utvecklar arbetsmarknaden.

•  Gislaveds kommun ska ha en arbetsmarknad med hög förvärvs-
frekvens som innefattar alla i yrkesverksam ålder.

Har genomförts genom …
•  Metod för företagslots har arbetats fram
•  Arbetet med att ta fram turismstrategi pågår
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den totala arbetslösheten i gislaveds kommun ökar mellan 2011  
och 2012. Ökningen är större i gislaved än jämfört med riket.  
Ungdomsarbetslösheten i gislaveds kommun som är högre än riket, 
men vi ser en marginell minskning medan den i riket ökar.
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fInansIell analys

Modell för finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används 
en modell som är framtagen av kommunforskningsinstitutet (Kfi) vid 
Göteborgs universitet. Modellens målsättning är att utifrån fyra finansi
ella aspekter kunna identifiera finansiella problem och därigenom klar
göra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej. 

de fyra aspekterna benämns resultat och kapacitet samt risk och 
kontroll.

1. Finansiellt resultat
Här analyseras årets resultat samt balansen mellan intäkterna och 
kostnaderna. en analys görs även över årets investeringar och deras 
utveckling och finansiering. 

nyckeltalen som redovisas här är:
•  Årets resultat
•  Nettokostnadens andel
•  Årets investeringar 

2. Kapacitet
Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt.  
Ju starkare kapacitet kommunen har desto mindre känslig blir  
kommunen för konjunkturnedgångar.

nyckeltalen som redovisas här är:
•  Soliditet
•  Skuldsättning
•  Långfristiga skulder

3. Riskförhållande
Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar att möta 
finansiella problem på kort och medellångt perspektiv. En god ekono-
misk hushållning innebär att kommunen inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella problem. Här belyses även kommunens 
samlade pensionsskuld.

nyckeltalen som redovisas här är:
•  Kassalikviditet
•  Finansiell risk
•  Borgensåtaganden
•  Pensionsåtaganden
•  Känslighetsanalys
•  Intern kontroll

4. Kontroll
Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiella målen 
efterlevs och planer följs. en god följsamhet mot budget är ett uttryck 
för god ekonomisk hushållning.

nyckeltalen som redovisas här är:
•  Måluppfyllelse
•  Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
•  Avstämning av balanskravet

resultat

Årets resultat 

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella 
målen ska vara att resultatet under femårsperioden 2012 – 2016 ska 
uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år.
 Kommunens resultat blev 32,1 mnkr vilket är 17,1 mnkr bättre än 
det finansiella målet.
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resultatnivån för åren 2009 – 2011 samt år 2013 har legat över det 
finansiella målet vilket har förstärkt kommunens långsiktiga beredskap. 
Däremot var 2012 års resultat under det finansiella målet. År 2012 
erhöll gislaveds kommun återbetalning av 2007 och 2008 års premier 
för Ags motsvarande 27,4 mnkr. denna återbetalning har används för 
att finansiera en partiell inlösen av pensioner motsvarande 31 mnkr.  
I och med att det finansiella målet 15 mnkr är satt för att klara framtida 
pensioner har denna inlösen förstärkt de ekonomiska förutsättningar-
na för framtiden och därmed uppnåddes även det finansiella målet 
för 2012.
 Fr.o.m. budget 2011 är det finansiella målet gällande för en fem
årsperiod vilket innebär att -3,2 mnkr av 2012 års resultat försvårar 
och 17,1 mnkr avseende 2013 underlättar arbetet med att uppnå det 
finansiella målet för femårsperioden.

Avstämning av finansiellt mål

mnkr föreg. 2013 2014 2015 2016 2017

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

Budgeterat resultat 3,6 1,5 6,1 9,0 7,3

redovisat resultat 32,1

Avvikelse mot  
finansiellt mål +13,7 +17,1

Periodens genom-
snittliga resultat 14,0

Perioden 2011 – 2013 visar en positiv avvikelse på 30,8 mnkr som 
kommer att disponeras under de kommande åren. 
 Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 2014 – 2018 
som grund blir det genomsnittliga resultatet för perioden 2013 – 2017 
+14,0 mnkr (inkl. upparbetat resultat på 30,8 mnkr). Det finansiella 
målet +15 mnkr som genomsnitt är nästan uppnått för perioden 
2013 – 2017.
 i nuvarande utblick för åren 2014 – 2018 är det genomsnittliga fem-
årsresultatet anpassat till +15 mnkr.
 resultatet för 2013 är 32,1 mnkr vilket är 28,5 mnkr bättre än  
budgeterad nivå. Överskottet beror framförallt på återbetalning av 
Ags-premien för åren 2005 och 2006 (27,3 mnkr) samt lägre verk-
samhetskostnader (20,1 mnkr). 

rIsk

resultat
kapacItet

kontroll
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fInansIell analys

Även 2013 års resultat har påverkats av engångsfaktorer vilket är 
viktigt att beakta i den kortsiktiga planeringen. några av dessa faktorer 
som troligtvis ej kvarstår i 2014 års verksamhet är: 
• Återbetalning av AGS premier +27,3 mnkr
•  Ersättning till Stiftelsen Gisleparken för merkostnader vid  

ombyggnation, -2,1 mnkr
•  Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklasser  

redovisar ett överskott som följd av bl.a. färre omsorgstimmar  
samt ej påbörjad verksamhet, +2,3 mnkr. 

•  Vård och omsorg har redan år 2013 påbörjat arbeta med att  
anpassa verksamheten till 2014 års sänkta budgetram vilket har 
skapat ett överskott för 2013.

• Skatteintäkter, +4,0 mnkr
• Pensionskostnader, 8,8 mnkr

För att upprätta kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. 
balanskravet. 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 kom-
munfullmäktige i gislaveds kommun beslutat om en mer preciserad 
finansiell nivå, en nivå för kommunens resultat som är så stort att 
kommunen klarar framtida kostnadsökningar avseende framförallt 
pensioner. Det finansiella målet innebär att resultatnivån under fem års
perioden 2012 – 2016 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år. 
 relateras årets resultat till skatteintäkterna redovisar kommunen 
ett resultat för 2013 på 2,2 procent.
 generellt i sverige brukar ett resultat på ca 2 procent betraktas 
som god ekonomisk hushållning men för gislaveds kommun är drygt 
1 procent att betrakta som god ekonomisk hushållning beroende på att 
kommunen har en god grundekonomi. Det finansiella målen 15 mnkr 
är ca 1 procent av skatteintäkterna och det finansiella målet uppnås 
därmed för 2013.
 i och med att resultatet för 2013 blev +32,1 mnkr har god ekonomisk 
hushållning uppnåtts och den långsiktiga ekonomiska kapaciteten 
har förstärkts.

Nämndernas budgetavvikelser inkl. tilläggsanslag (mnkr) 

2012 2013 2013 
% av netto budget

Kommunstyrelsen 4,5 2,3 2,9

räddningsnämnden 0,9 0,2 0,7

Tekniska nämnden -3,5 -4,5 -10,7

Bygg- och miljönämnden 1,2 0,1 1,3

socialnämnden 11,3 7,8 1,4

Fritidsnämnden 0,8 1,9 1,9

Barn- och utbildningsnämnden 7,1 11,2 1,6

Kulturnämnden 0,3 0,4 1,7

Fastighetsnämnden 0,6 0,5 -

Totalt 23,2 20,1 1,4

nämndernas budgetavvikelse eller ”överskott/underskott” avser 
skillna den mellan redovisade och budgeterade belopp.
 nämndernas verksamheter har en omslutning på totalt 1 440,3 mnkr 
vilket är en ökning i förhållande till 2012 med 61 mnkr (+4,4 %).  
Ökningen med 61 mnkr beror bl.a. på att kommunen övertagit KomHem 
(18 mnkr), löneökningar (28 mnkr) samt utökad verksamhet (10 mnkr).
 Konsumentprisindex (KPi) sjönk med 0,01 procent mellan åren 
2012 och 2013.
 en grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hus-
hållning är att kommunens nämnder klarar av att bedriva verksamheten 
inom tilldelade ekonomiska ramar (budget).
 i och med att verksamheten har redovisat ett överskott med 
20,1 mnkr har denna förutsättning uppnåtts. Det är däremot inget 
mål att verksamheten skall redovisa positiva resultat så länge det 
finansiella målet uppnås.

Positiva faktorer.
skatteintäkterna har blivit totalt 4,0 mnkr bättre än budgeterat (en 
mycket liten avvikelse). Avvikelsen beror framförallt beror på att sKL:s 
preliminära slutavräkning för 2013 visar att skatteintäkterna minskar 
med 7,0 mnkr vilket är 6 mnkr bättre än vad budgeten baserades på.
 driftkostnaderna för samtliga verksamheter visar ett resultat på 
+20,1 mnkr. det positiva resultatet kan framförallt härledas till kommun-
styrelsen, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

•  För kommunstyrelsen beror överskottet framförallt på lägre kostnader 
för kommunhälsan, vakanta tjänster, närtrafik m.m.

•  För socialnämnden beror överskottet framförallt på att vård och 
omsorg har anpassats till den budgetram som gäller för 2014.  
detta överskott kvarstår troligtvis ej för 2014.

•  För barn och utbildningsnämnden beror överskottet på tidsförskjutna 
hyreskostnader (2,2 mnkr), Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem 
och förskoleklasser redovisar ett överskott som följd av bl.a. färre 
omsorgstimmar samt ej påbörjad verksamhet, +2,3 mnkr m.m.

Negativa faktorer 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 4,5 mnkr. detta under-
skott beror på förändrade redovisningsprinciper för utbetalning av 
vägbidrag (-1,6 mnkr), ökade kostnader för skötsel av parker och 
rondeller (-0,8 mnkr) avsevärt högre belysningskostnader (-1,7 mnkr).
 Pensionskostnaderna uppgick för 2013 till 84,8 mnkr (83,3 mnkr år 
2012). denna kostnadsnivå är 8,8 mnkr högre än den budgeterade 
nivån. Att budgeten överskridits beror bl a på att diskonteringsräntan 
(riPs) har sänkts med 0,75 procent vilket har inneburit att kommunens 
pensionskostnad har ökat med 1,8 mnkr. Pensionsavsättningen för 
förtroendevalda har ökat med 2,1 mnkr. Under perioden 2010 – 2012 
har gislaveds kommun gjort partiella inbetalningar med 40 mnkr (exkl. 
löneskatt). denna inlösen har sänkt de årliga pensionskostnaderna 
med ca 4 mnkr per år.
 Pensionskostnaden kommer att öka ytterligare i framtiden och för 
att klara denna ökning har gislaveds kommun beslutat att respektive 
års resultat som genomsnitt skall uppgå till minst 15 mnkr.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkterna och den 
kommunalekonomiska utjämningen som går åt till att täcka olika typer 
av löpande kostnader.
 vid analys av gislaveds kommuns nettokostnadsandel framgår att 
nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2013 tog i an-
språk 98,0 procent av skatteintäkterna. Jämförande siffra för 2012 var 
99,4 procent vilket innebär en förbättring i förhållande till föregående år. 
denna förbättring har bl.a. sin förklaring i att totalt det år 2012 gjordes 
en partiell inlösen av pensionskostnader vilket sänkte resultatet.
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Föregående diagram visar att skatteintäkterna för 2013 ökar mer än 
nettokostnaderna. en kostnadsökning som är högre än intäktsökningen 
urholkar ekonomin på sikt och därför är förändringen år 2013, att 
skatteintäkterna ökar med, mycket positiv.
 skatten sänktes med 43 öre år 2012 (-33 öre skatteväxling, -10 öre 
egen skattesänkning) men höjdes år 2013 med 34 öre (skatteväxling). 
nettokostnadernas lägre ökningstakt beror på att kommunen erhållit 
27 mnkr i återbetalning av Ags-premien. Utan denna återbetalning 
hade nettokostnadsökningen varit 3,9 procent dvs. något över skatte-
ökningen.

Kostnads- och intäktsutveckling

Förändring i % 
2009 – 2013

Snitt per år  
i %

Förändring  
i % 2013

intäkter 16,0 3,2 -1,6

Kostnader 12,6 2,5 0,8

nettokostnader 12,6 2,5 2,0

skatteintäkter +  
generella statsbidrag 11,8 2,4 3,5

Kostnader 
För 2013 uppgick personalkostnaderna till 1 116 mnkr vilket motsvarar 
64,4 procent (66,1 % år 2012) av de totala verksamhetskostnaderna. 
Av 2013 års personalkostnader utgör lönekostnaden 1 096 mnkr (inkl. 
personalomkostnader) vilket är en ökning med 37 mnkr eller 3,5 pro-
cent i förhållande till 2012. Förklaringen till den förhållandevis höga 
lönekostnadsökningen är att kommunen fr.o.m. 2013 har övertagit hem-
sjukvården och exkl. denna tillkommande kostnad hade löneökningen 
varit 2,7 procent, avtalsrörelsen för 2013 innebar en kostnadsökning 
med i genomsnitt 2,6 procent samt höjda personal omkostnader. 
 Övriga större kostnadsslag är tjänsteköp 19,5 procent och fastighets-
kostnader 7,4 procent.

Intäkter
Av intäkterna står skatteintäkterna för 81,7 procent, avgifter och ersätt-
ningar 12,2 procent, statsbidrag 5,7 procent och räntor 0,3 procent.

Skatteintäkter
skatteintäkterna har ökat kraftigt under perioden 2008 – 2012 främst 
beroende på konjunkturutvecklingen i landet, förutom 2008 – 2009. 
en positiv konjunktur innebär att landets befolkning har arbetat mer 
och därmed ökar den beskattningsbara inkomsten. i de ökade skatte-
intäkterna ingår även riktade statsbidrag till kommunsektorn, främst 
under krisåren 2008 – 2009.
 Kommunens skattesats höjdes år 2009 med 50 öre till 21,58 kr och 
år 2011 med ytterligare 50 öre till 22,08 kr. År 2012 gjordes en skatte-
växling i länet avseende länstrafik och kommunerna sänkte skatten 
med 33 öre, utöver denna sänkning sänkte gislaveds kommun med 
ytterligare 10 öre till totalt 21,65 kr. År 2013 gjordes ytterligare en 
skatteväxling som avsåg KomHem (kommunal hemsjukvård). skatten 
höjdes med 34 öre till totalt 21,99 kr.
 den i riket genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2013 var 
20,62 kr.
 Med perspektivet en långsiktig kapacitet så har kommunen en 
sämre förutsättning i och med att i förhållande till genomsnittet är 
utdebiteringen högre och därmed kvarstår inte resursen att höja  
utdebiteringen ur ett jämförande perspektiv.

Årets investeringar 
den samlade investeringsvolymen för 2013 uppgick till 146 mnkr 
vilket är en högre nivå än 2012 (99 mnkr).

Av den beviljade årsbudgeten (inkl. ombudgetering från 2012) på 
207 mnkr har 71 procent använts. 59 mnkr av de ej utnyttjade anslagen 
kommer att ansökas hos kommunfullmäktige om att bli ombudgete-
rade till 2014.
 Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som ej är 
lägre än 15 mnkr, och att soliditetsnivån ej ska vara lägre än 73 procent, 
är 2013 års investeringsnivå på en nivå som långsiktigt är för hög. 
 Ur ett långsiktigt perspektiv är det av stor vikt att investeringsnivån 
ej ligger över ca 80 mnkr om driftresultatet skall följa det finansiella 
målet att resultatet skall vara 15 mnkr/år. skall investeringsnivån vara 
högre än 80 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 
finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften 
är finansierad. 100 procent innebär att kommunen har skattefinansierat 
samtliga investeringar som är genomförda under året och att kommu-
nens långsiktiga handlingsutrymme därmed förstärks.
 Avskrivningsmedlen ingår i den del som har skattefinansierat inves-
teringarna och bidrar därmed tillsammans med årets resultat till att 
skapa ett utrymme för investeringar. Förhållandet mellan investerings-
nivån och avskrivnings-/resultatnivån ger en indikation på om investe-
ringsnivån leder till påfrestningar på skuldsättningen och därmed 
indirekt verksamheternas tillgång till driftkostnadsmedel.

mnkr 2011 2012 2013

investeringsnivån 78,4 99,3 146,3

Skattefinansierad del  
av investeringarna 148,6 82,9 76,3

Av tabellen framkommer att skattefinansieringen är under 100 procent 
år 2012 och 2013, vilket innebär att investeringsnivån har försämrat 
det långsiktiga handlingsutrymet.

Sammanfattning av ”resultat”
Utifrån rubriken resultat har kommunen goda förutsättningar och det 
finansiella målet är uppfyllt. Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt 
att investeringsnivån ej ligger över 80 mnkr/år. om investeringsnivån 
blir högre än denna nivå måste det finansiella målet avseende resultat 
höjas för att en bibehållet god ekonomisk hushållning skall kvarstå. 
 Tidigare år förbrukades oftast enbart 50 – 60 procent av investerings-
anslagen vilket skapade ett sämre planeringsutrymme av de ekono-
miska resurserna. För år 2013 har utnyttjandet ökat till 71 procent 
vilket är avsevärt bättre än tidigare år. Budgetering av investeringar 
måste däremot förbättras ytterligare så att investeringar budgeteras 
till rätt nivå och under rätt år.
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kapacItet 

Målsättning:
•  För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 

hushållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella 
målen ska vara att soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 
2012 – 2016 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 73 procent.

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. solidi-
teten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. 
en sänkt soliditet jämfört med utgångsläget innebär en ökad låne-
finansiering och på sikt högre finansiella kostnader.
 Kommunens värde på tillgångarna har under 2013 ökat med 
41,7 mnkr (3,4 %) medan skulderna enbart har ökat med 9,6 mnkr 
(3,2 %). det egna kapitalet ökade med 32,1 mnkr (3,4 %). soliditeten 
ökade därmed med 0,1 procentenheter från förgående år och upp-
gick 2013 till 76,2 procent. 
 när hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvars-
förbindelse (650,1 mnkr) uppgår soliditeten till 25,5 procent.

Soliditet, % 2011 2012 2013

soliditet 77,7 76,1 76,2

soliditet inkl. totala  
pensionsskulden 24,7 27,2 25,5

genomsnittet för landets kommuner 2012 var en soliditet på 48,7 pro-
cent. inklusive pensionsskulden uppgick soliditeten i rikets kommuner 
till 18,8 procent.

Skuldsättning

% 2011 2012 2013

Totalt skuldsättningsgrad 22,3 23,9 23,8

varav avsättningar 2,9 2,9 3,1

varav kortfristiga skulder 19,4 21,0 20,7

varav långa skulder 0 0 0

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital 
brukar benämnas skuldsättningsgrad vilket är motsatsen till soliditet.
 den totala skuldsättningen har ökat under perioden 2011 – 2013 
vilket försämrat kommunens ekonomiska förutsättningar. skulderna 
har totalt sett ökat med 38,3 mnkr men tillgångarna har ökat med 
82,3 mnkr under åren 2011 – 2013. 

Långfristiga skulder 
Med långfristiga skulder menas skulder som har en löptid över ett år.
 Kommunen har inga långfristiga lån och det sista lånet inlöstes i 
september 2003.
 Det finns en post under långfristiga skulder motsvarande 0,6 mnkr 
vilket är investeringsbidrag som bokföringsmässigt ligger som en 
långfristig skuld fram till dess att skulden skrivs av.

Sammanfattning av ”kapacitet”
Utifrån rubriken kapacitet har kommunen goda förutsättningar och 
det finansiella målet är uppfyllt. En låg skuldsättning innebär att av 
skatteintäkterna har en förhållandevis stor andel kunnat fördelas till 
kommunens olika verksamheter. 
 i och med att soliditeten har sjunkit innebär det att kapaciteten har 
förbättrats under 2013 och den kvarstår på en hög nivå.

rIsk 

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hus-
hållning krävs en balanserad likviditet, samt att kommunfullmäktiges 
beslut om internkontroll efterlevs.

Kassalikviditet 
Likviditeten som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort 
sikt kan visas som omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga 
skulder, kassalikviditet. om måttet är 100 procent innebär det att 
omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. 
desto lägre tal desto större är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kassalikviditet, % 2011 2012 2013

inkl. semesterskuld 62,9 60,3 49,0

exkl. semesterskuld 89,3 83,2 68,8

i kommunens kortfristiga skulder (totalt ca 265 mnkr) ingick en semes-
terlöneskuld på ca 76 mnkr som troligen inte kommer att omsättas 
under det närmaste året. om man bortser från semesterlöneskulden 
uppgick kommunens kassalikviditet till 68,8 procent år 2013. 
 Kassalikviditeten har försämrats sedan förgående år vilket framför-
allt beror på minskade omsättningstillgångar.
 Utöver likvida medlen hade kommunen en outnyttjad checkkredit på 
60,5 mnkr vid årets utgång (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 förfaller till betalning i och med att det då finns en teoretisk risk 
för att inte kunna teckna nya lån.
 För gislaveds kommun föreligger ingen av dessa risker i och med 
att kommunen inte har några lån.

Kommunens lånebild, % 2011 2012 2013

Lån med: 

– rörlig ränta 0 0 0

– bindningstid på 1 – 5 år 0 0 0

– bindningstid på 5 år > 0 0 0

Lånen förfaller till betalning:  

– andel som förfaller inom 2 år 0 0 0

– andel som förfaller inom 5 år 0 0 0

– andel som förfaller om 6 år > 0 0 0

Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser
det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 432,4 mnkr. 
Åtagandena avsåg till största delen kommunens bolag. Belopps-
mässigt fördelar sig åtagandena enligt nedan:

Typ av gäldenär, mnkr 2011 2012 2013

Kommunägda företag 417,5 408,0 429,2

Förlustansvar föreningar 3,0 2,9 2,9

Förlustansvar egna hem 0,5 0,3 0,3

Total borgensförbindelse 421,0 411,2 432,4

Borgensåtagandet har ökat med 21,2 mnkr under 2013 vilket framför-
allt beror på att gislaved energi AB har ökat sin långfristiga skuld 
som följd av investeringar i framförallt fjärrvärme. 
 Borgensåtagandet per invånare uppgick 2013-12-31 till 15,1 tkr, 
vilket är 0,8 tkr högre än för 2012. 
 För 2012 var det vägda genomsnittet för landets kommuner 20,4 tkr 
per invånare.
 Som övriga ansvarsförbindelser finns även pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998 till ett belopp om 650,1 mnkr inkl. löneskatt. 
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Pensionsåtaganden
Kommunens totala pensionsskuld uppgick vid utgången av 2013 till 
716,8 mnkr inkl. löneskatt och återfinns under posterna ”avsättning till 
pensioner”, ”kortfristiga skulder” samt ”poster inom linjen” i balans-
räkningen. 
 Pensionerna som är intjänade före 1998, exklusive 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 Avtals Pension – Kommuner och Landsting) 
inkl. löneskatten.
 räntekostnader på den genomsnittliga pensionsskulden uppgick 
till 325 tkr och redovisas under finansiella kostnader. Under finansiella 
kostnader bokförs även 1 499 tkr som avser kostnader som följd av 
sänkt diskonteringsränta (riPs).

Total pensionsskuld, mnkr 2011 2012 2013

Kortfristig skuld 41,8 42,9 45,2

– varav löneskatt 8,2 8,4 8,8

Avsättning 15,5 17,1 21,4

– varav löneskatt 3,0 3,3 4,2

Ansvarsförbindelse 637,8 608,1 650,1

– varav löneskatt 124,5 118,7 126,9

summa pensionsskuld 695,1 668,1 716,8

Finansiella placeringar 0 0 0

Totala förpliktelser – placeringar 695,1 668,1 716,8

i förhållande till år 2011 har pensionsskulden ökat med 21,7 mnkr 
vilket framförallt beror en höjd ansvarsförbindelse. den främsta för-
klaring till den höjda skulden är den sänkta diskonteringsräntan med 
0,75 procent vilket har inneburit att ansvarsförbindelsen har ökat med 
ca 7 procent. Under åren 2010 – 2012 har det gjorts partiell inlösen 
avseende ansvarsförbindelsen med 40 mnkr.
 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 efter-
levandepension har lösts med särskilt tecknade försäkringar. 
 Total pensionskostnad inkl. särskild löneskatt som har belastat 
resultat räkningen 2013 uppgick till 84,8 mnkr. 

Pensionskostnader, mnkr 2011 2012 2013

Pensionskostnad (inkl. löneskatt) 81,4 85,3 84,8

Prognosen för de närmsta tre åren är att kostnaden för pensions-
utbetalningar inkl. löneskatt kommer att öka 3 – 4 procent per år.
 Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda 
av skandia, bank och försäkring per 13-12-31. Aktualiseringsgraden 
för beräkningen uppgår till 98 procent. detta innebär att för de perso-
ner där alla pensionsgrundande tider ej är färdigutredda (2 %) är den 
pensionsgrundande tiden uppskattad. 
 Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en risk och är en 
generationsfråga. genom att betala ut hela den avgiftsbestämda 
ålders pensionen, 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 skall vara 15 mnkr/år som genom-
snitt. de upparbetade resultatet kommer årligen att framgå av års-
redovisningen vilket innebär att då pensionskostnaderna ökar i fram-
tiden 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 % 11,2

Utdebitering förändrad med 10 öre 5,0

Förändrade skatteintäkter vid en  
befolkningsförändring med 100 personer 4,3

Påverkan på ränteintäkter vid förändrad  
marknadsränta med 1 % 0,5

1 % höjd inflation och dess påverkan på  
externa kostnader exkl. personalkostnader 0,9

Intern kontroll

Kommunfullmäktige beslutade 2000-10-26 § 97 om intern kontroll för 
gislaveds kommun.
 enligt § 5 i ”reglemente för intern kontroll för gislaveds kommun” 
har respektive nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. 

den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
•  En organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde
•  Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

respektive nämnd har lämnat in underlag som ger svar på: 
1. Hur många kontrollmoment ingår i kontrollplanen
2. Hur många av dessa har ett negativt kontrollsvar
3. Förslag till åtgärder vid negativa kontrollsvar.

Under 2013 har det lagts ett stort fokus på att förfina internkontrollen 
och flera nämnder har sett över valet av internkontrollmoment. 
Fr.o.m. 2013 används även ett dataprogram för att systematisera 
internkontrollen.
 Det finns inga oroväckande signaler i den internkontroll som har 
gjorts avseende 2013 även om det finns negativa kontrollsvar. De få 
negativa kontrollmoment som finns har en plan för åtgärder. Det är 
däremot viktigt att arbetet med internkontroll förfinas än mer.

Sammanfattning av ”riskförhållande”
riskförhållandet är något försämrat i förhållande till år 2012 men en 
fortsatt god nivå.
 Utifrån rubriken riskförhållande samt med den målsättning som är 
satt i mål och budget 2013 – 2017, har kommunen goda förutsättningar 
att möta finansiella problem på kort och medellångt perspektiv.  
den största risken är pensionsåtagandet med en skuld motsvarande 
716 mnkr. Om det finansiella målet, ett resultat som i genomsnitt 
uppgår till 15 mnkr/år, uppnås kommer pensionsåtagandet att kunna 
hanteras med bibehållet god ekonomisk hushållning. 
 Kommunens stora investeringsbehov kommer att kräva en aktiv 
ekonomistyrning för att inte försämra de ekonomiska förutsättningarna. 
Om inte detta lyckas finns risken att kommunen måste låna till investe
ringarna och därmed mindre driftanslag till verksamheterna.
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kontroll

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hus-
hållning har kommunfullmäktige fastställt mål och budget 2012 – 2016. 
en god budgetföljsamhet och måluppfyllelse är en självklarhet.

Måluppfyllelse
en viktig del i uppföljningen av kommunen är att se hur väl kommunen 
uppfyllt de mål som finns fastställda. Nedan kommenteras de finansi
ella mål som är antagna för 2013. redovisning av måluppfyllelsen för 
nämnderna finns under avsnittet ”uppföljning av övergripande mål” 
samt i respektive nämnds separata bokslutsrapport.
 Kommunens finansiella mål har sin utgångspunkt i kommunallagens 
krav på god ekonomisk hushållning. det innebär att ekonomin ska 
vara i balans, dvs. att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. det 
egna kapitalet får inte minska. Kommunen ska därför aldrig låna till 
driftskostnader och lån till investeringar skall återbetalas under den 
ekonomiska livslängden.

Kommunfullmäktiges övergripande finansiella mål för verksamheten 
2013 var:
•  Resultatnivån under femårsperioden 2013 – 2017 ska uppgå till  

i genomsnitt minst 15 mnkr per år
•  Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2013 – 2017 ska,  

som genomsnitt, inte vara lägre än 73 procent.

resultatet för 2013 blev +32,1 mnkr vilket innebär att 17,1 mnkr  
förstärker arbetet med att uppnå det finansiella målet under den 
komman de femårsperioden. 
 Utifrån att resultatet för åren 2014 – 2017 följer den av kommunfull-
mäktige antagna budgeten 2014 – 2017 är det genomsnittliga resultatet 
för närvarande +14,0 mnkr för denna period och målet är därmed i 
princip uppnått. detta förutsätter däremot att det görs budgetanpass-
ningar fr.o.m. år 2015 med drygt 20 mnkr.
 Soliditeten ökade till 76,2 procent och ligger över det finansiella 
målet och målet är därmed uppnått. 
 För 2013 uppfylldes samtliga finansiella mål.

Budgetföljsamhet/prognossäkerhet
ett mått som visar hur väl ekonomistyrningen fungerar i kommunen är 
budgetföljsamheten och prognossäkerheten. en god prognossäkerhet 
skapar möjlighet att korrigera eventuella ekonomiska förändringar 
under året. 
 Totalt visade kommunen en positiv budgetavvikelse för 2013 på 
28,5 mnkr (1,7 %), vilket är en högre avvikelse än 2012. den största 
enskilda budgetavvikelsen är återbetalning av Ags-premien 
(+27,3 mnkr), verksamhetskostnader (+20,1 mnkr). För kommunen 
som helhet har budgetavvikelsen för åren 2011 – 2013 varit 0,9 procent 
som genomsnitt. om ej Ags-premien hade återbetalts hade budget-
följsamheten varit negativ.

Avvikelse totalt 2011 2012 2013

Årets resultat, mnkr +31,9 +11,8 +32,1

Avvik. årets resultat mot budget, mnkr +23,0 +7,3 +28,5

Budgetavvikelse/budgetomslutn. % 0,6 0,35 1,7

Budgetavvikelsen för verksamheten har för 2013 ökat till 1,7 procent. 
en hög budgetavvikelse är inget som eftersträvas i och med att an-
slagna medel ska användas till att uppfylla kvalitetskrav m.m. För 2013 
är det däremot av stort värde att avvikelsen är stor därför att denna 
avvikelse är till nytta i de kommande årens budgetarbete med att 
uppnå de finansiella målen. 
 om ej Ags-premien hade återbetalts hade budgetföljsamheten 
varit negativ vilket är en signal att de kommande årens budgetarbete 
kan bli krävande.
 i nedanstående tabell redovisas avvikelser mot årsbudget samt 
den helårsprognos som redovisades vid delårsbokslutet 2013-08-31.

Budgetavvikelse, mnkr
Budget-

avvikelse 
2012

Helårs-
prognos 

2013

Budget-
avvikelse 

2013

Kommunstyrelsen 4,5 2,2 2,3

räddningsnämnden 0,9 -0,4 0,2

Tekniska nämnden -3,5 0,0 -4,4

Bygg- och miljönämnden 1,2 1,0 0,1

socialnämnden 11,3 3,7 7,8

Fritidsnämnden 0,8 0,2 1,9

Barn- och utbildningsnämnden 7,1 7,9 11,2

Kulturnämnden 0,3 0,2 0,4

Fastighetsnämnden 0,6 -0,3 0,6

Summa nämnder 23,2 14,5 20,1

Finansförvaltning -18,5 28,5 3,7

– varav pensioner -41,2 -8,3 -8,8

– varav avskrivningar 3,5 2,1 -4,5

skatteintäkt o kom.  
ekonomisk utjämning 1,6 4,5 4,0

Finansnetto 1,1 0,0 0,7

Summa avvikelse 7,4 47,5 28,5

en stor budgetavvikelse kan skapa en lägre tilltro till budgetarbetet 
om avvikelsen beror på återkommande överskott. en stor andel av 
2013 års budgetavvikelse beror på överskott av engångskaraktär och 
därmed inte på ett dåligt budgetunderlag. 
 För en mer detaljerad genomgång av nämndernas resultat och 
orsaker till budget- och prognosavvikelserna, hänvisas till respektive 
nämnds verksamhetsberättelse.

Avstämning av balanskravet 
enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen överstiga 
kostnaderna. om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger 
intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade 
egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste 
tre åren. redan i förvaltningsberättelsen för det år då obalansen upp-
kommit ska anges när och hur regleringen ska göras.
 realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan avstämning 
görs.
 För 2013 uppgår det justerade resultatet till 31,5 mnkr vilket innebär 
att kommunen uppnådde balanskravet.

Balanskravsavstämning, mnkr 2011 2012 2013

Årets resultat enligt resultaträkning 31,9 11,8 32,1

realisationsvinster -1,8 -2,5 -2,2

synnerliga skäl (riPs) 1,5

Årets resultat efter balanskravsjustering 30,1 9,3 31,5

Medel till konjunkturreserv -16,9 0 -17,1

Medel till pensionsreserv -13,2 -9,3 -14,4

Årets balanskravsresultat * 0,0 0,0 0,0

*  reservernas totala nivå presenteras under not för eget kapital.  
Det finns inga balanskravsunderskott från tidigare år.

Sammanfattning av ”kontroll”
det förhållandevis stora överskottet för verksamheten (+20,1 mnkr) 
har till stora delar sin förklaring i engångsfaktorer samt tidigare-
läggningar av nerdragningar. 
 detta avsnitt visar att nämnder och styrelser arbetar med ekonomi-
styrning på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
 Även det faktum att kommunen fram t.o.m. 2013 har upparbetat 
pensions- och konjunkturreservar motsvarande 95 mnkr visar att det 
bedrivs en god kontroll.
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fInansIell analys

Gislaveds kommun 2010

Sammanfattning 

För att kunna jämföra länets kommuners ekonomiska ställning har det 
under åren 1996 – 2012 gjorts en gemensam ekonomisk analys för 
länets samtliga kommuner. Av denna analys framgår av nedanstående 
polärdiagram att gislaveds kommun har haft ekonomiskt bättre förut-
sättningar (linjen med skala 3 är genomsnitt) att klara en fortsatt god 
kommunal service än flertalet andra kommuner i landet och länet. 
 Gislaveds kommun har försämrat tre av fyra profilområden under 
perioden 2010 – 2012. det var kontroll, riskförhållande och långsiktig 
handlingsberedskap som försämrades. Förklaringen till försämringen 
var att poängen för ”nyckeltalet genomsnittligt resultat under de tre 
senaste åren”, ”skattefinansieringsgrad av investeringar” och ”skatte-
sats” försvagades under perioden. 

den vikande resultattrenden som gislaveds kommun har uppvisat 
bör brytas för att bl.a. möta en ökad investeringsvolym de närmaste 
åren. gislaveds kommun och en stor del av landets kommuner står 
inför stora investeringar men även svårigheten att anpassa driftkost-
naderna till lägre skatteintäkter som följd av demografiska föränd-
ringar.

Gislaveds kommun 2012

Gislaved i förhållande till riket 2012

Föregående diagram visar gislaveds kommun i förhållande till genom-
snittskommunen i sverige. diagrammet visar att även för denna 
grupp har den ekonomiska styrkan försämrats i förhållande till rikets 
kommuner.
 Den sammanfattande bilden av 2013 års finansiella situation är att 
Gislaveds kommun har en god grundekonomi, samtliga finansiella mål 
uppfylls och utifrån soliditet och budgetföljsamhet har kommunen 
bättre förutsättningar än många andra kommuner även om landets 
kommuner har tagit ikapp en del. det främsta skälet till detta påstå-
ende är att det inte finns några långfristiga lån samt den politiska 
viljan att resultatet per år för de kommande åren ska, som genom-
snitt, uppgå till 15 mnkr.

Framtid

Kommunfullmäktige i gislaveds kommun styr verksamheten med  
ett aktivt arbete utifrån planeringsmodellen som utgår från vision, 
övergripande mål, konkretiserade mål, finansiella mål samt personal-
politiska mål.
 den främsta utmaningen under den kommande planeringsperioden 
2014 – 2018 är att klara de finansiella målen samtidigt som det finns 
behov av stora investeringar som under denna period planeras till 
508 mnkr.
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Samtidigt som detta behov finns står den internationella ekonomin 
inför stora utmaningar som kan komma att påverkar kommunens 
skatteintäkter negativt. 
 För att klara en bibehållet god grundekonomi, en kvalitativt god 
verksamhet samt ett stort investeringsbehov är det nödvändigt att göra 
omstruktureringar av verksamheterna som sänker driftkostnaderna 
med ca 28 mnkr fr.o.m. år 2015.
 i och med att de skatteintäkter som kommer till kommunen ska 
användas på bästa sätt krävs det ett ständigt arbete med att anpassa 
verksamheten efter invånarnas behov i dag och i framtiden.
 en kvarstående stor osäkerhetsfaktor är kostnadsutvecklingen för 
äldreomsorg och demensvård där det i dagsläget finns delade meningar 
mellan regeringen och sveriges kommuner och landsting (sKL). denna 
fråga kommer att hanteras i de kommande årens budgetprocess.
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Befolkningsförändringen är ytterligare en osäkerhetsfaktor. 
 en minskad befolkning sänker skatteintäkterna men många av 
kommunens kostnader kvarstår även om befolkningen minskar.  
Under 2000-talet har befolkningen minskat med 1 200 personer och 
tendensen för framtiden är en fortsatt befolkningsminskning.
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gislaveds kommun har stora investeringar som pågår och även stora 
investeringar under de kommande fem åren. stora investeringar undan-
tränger resurser till drift av verksamheterna och därför måste det 
ständigt ske en avvägning mellan resultatets storlek och investeringar-
nas 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 
en god kvalitet för utbildningsverksamheten.
 i förhållande till faktorer som styr kostnadsutjämningen i skatte-
utjämningssystemet har gislaveds kommun fördelat förhållandevis 
stora resurser till framförallt förskola/skolbarnomsorg samt äldre-
omsorgen vilket framgår av följande tabell.

nedanstående tabell visar med hur många procent kommunens  
kostnader år 2009 och 2012 avvek i förhållande till den beräknade 
nivån utifrån kommunens opåverkbara förutsättningar.

2009 2012

Förskola/skolbarnomsorg 16,0 20,0

grundskola 15,6 14,5

gymnasieskola 10,7 -0,7

iFo -2,1 -5,9

Äldreomsorg 14,1 18,7

i förhållande till den beräknade kostnadsnivån som ligger till grund 
för kostnadsutjämningen motsvarar ovanstående tal en merkostnad 
med ca 46 mnkr för år 2012 vilket är en sänkning från 2009 med 
8 mnkr.
 Med beaktande av ovanstående osäkerhetsfaktorer innebär det 
kommande budgetarbetet anpassningar av verksamheterna med 
25 – 30 mnkr för att en god ekonomisk hushållning ska bibehållas.

ovanstående diagram visar det resultat som måste uppnås för att det 
finansiella målet, på i genomsnitt 15 mnkr i resultat per år, ska uppnås.

Stefan Tengberg
ekonomichef

En utav Gislaveds kommuns utmaningar är att vända befolkningsminskningen bland annat genom att försöka få våra utflyttade ungdomar att 
komma tillbaka efter högskolestudier.
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Personalekonomisk översikt och analys
vår personal 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 
aktivt arbete med attraktiv arbetsgivare och friskvårdsinsatser.
 Under år 2013 genomfördes en heltäckande medarbetarenkät för 
samtliga medarbetare. svarsfrekvensen blev 79 procent och gav en 
temperaturen på hela organisationen. Utifrån resultatet beslutade 
kommunstyrelsens personalutskott fokus på åtgärder för åren 2014 –  
2015 inom programområdena; Lön, gislaveds kommun som arbets-
givare, värdegrundsarbete.
 engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi 
ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet som med-
borgarna förväntar sig. därför kan vi glädja oss över att det personal-
politiska arbetet drivs framåt med fokus på ledarskap, välbefinnande 
och hälsa.
 det kommande generationsskiftet bland personalen ställer stora 
krav på att vi kan attrahera medarbetare med rätt kompetens för fram-
tiden. Samtidigt måste vi vara flexibla och öppna inför nya organisa-
tionsformer och arbetssätt.

Personalekonomiska mått
drygt 68 procent av kommunens kostnader är att hänföra till personal-
kostnader. Antal årsarbetare var 2 295 för 2013, en ökning med 37 års-
arbetare i jämförelse med 2012 (2 258).

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 56 57 57 57

Andel män som  
arbetar heltid 90 91 91 90

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99 % 29 29 29 29

Andel män som  
arbetar 75 – 99 % 4 3 4 4

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 % 15 14 14 14

Andel män som  
arbetar mindre än 75 % 6 6 5 6

sjuk-
frånvaro Total sjukfrånvaro 4,1 3,9 4,4 4,9

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro  
(60 dagar eller mer)

50 42 49 54

Tjänstgöringsgraderna för kvinnor rör sig marginellt mellan åren. det är 
ingen förändring mellan åren 2012 och 2013. Mellan åren 2009 – 2012 
ser man en årlig förändring mot högre sysselsättningsgrader för kvinnor. 
det är främst personal inom kost, omsorg och vård, lokalvård som 
arbetar deltid.
  sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med före-
gående år, samma ökning som var mellan år 2011 och år 2012.  
dessförinnan har sjukfrånvaron minskat under fem år i följd. det kan 
konstateras att gislaveds kommun har låg sjukfrånvaro jämfört med 
andra kommuner men följer den trend som finns i samhället i stort, 
vilket innebär att sjukfrånvaron ökar.
 som för sjukfrånvaron totalt följer långtidsfrånvaron samma linje 
dvs. den har ökat. Ökningen bestod i 4,3 procentenheter jämfört med 
föregående år.

Sjukfrånvaro av tillgänglig 
tid per åldersgrupp i % 2009 2010 2011 2012 2013

Totalt för 29 år och yngre 2,8 2,6 3,6 3,6 3,6

Totalt för 30 – 49 år 5,1 4,3 4,1 4,5 5,2

Totalt för 50 år och äldre 5,2 4,3 3,8 4,4 5,0

Totalt 4,8 4,1 3,9 4,4 4,9

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per kön % sjuk

Totalt för kvinnor 5,4

Totalt för män 2,9

Totalt 4,9

Medellönen i gislaveds kommun uppgick till 25 092 kr, det är inklusive 
timavlönade. Medellönen för kvinnor var 90 procent av männens, 
vilket är en ökning jämfört med föregående år. de totala personal-
kostnaderna uppgår till 1 639 mnkr.
 I personalhandboken finns beskrivet kommunens policy om att 
varje lönesättande chef är skyldig att genomföra minst ett medarbetar-
samtal/utvecklingssamtal årligen.

Medarbetarsamtal, utfall 2009 2012 2013

Andel chefer som genomfört medarbetar-
samtal med alla sina anställda 57 55 71

Andel chefer som genomfört medarbetar-
samtal med de flesta av sina anställda 23 24 19

Andel chefer som genomfört medarbetar-
samtal med några av sina anställda 20 8 9

Andel chefer som inte genomfört med-
arbetarsamtal alls med alla sina anställda 10 13 1

en majoritet av cheferna har genomfört utvecklingssamtal med samt-
liga medarbetare, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2009 och 2012. 
de chefer som inte alls har genomfört samtal har minskat enormt, så 
att det under 2013 har skett i ringa omfattning, 1 procent.
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niclas Palmgren (M) och susanna olsen klipper bandet vid invigningen av Arbetsmarknadsorganisationens nya lokaler i Anderstorp.

Måluppfyllelse
samtliga förvaltningar har som nämndsmål, inom ramen för förvaltning-
arnas jämställdhetsplan år 2013 – 2015, arbetat varierat med målet 
under 2013. ser vi totalt till hur arbetet med att höja tjänstgörings-
graderna för kvinnor, konstateras att det inte är någon förändring mellan 
kvinnors tjänstgöringsgrader åren 2012 och 2013. För räddnings-
tjänsten och tekniska förvaltningen är tjänstgöringsgraderna uppdelade 
per kön mellan 2012 och 2013 oförändrad. För socialförvaltningen 
har andelen heltid minskat både för kvinnor och män. För resterande 
sex förvaltningar har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat. För de 
förvaltningar som ökat andelen heltidsanställda kvinnor har bland 
annat fritidsförvaltningen inventerat personalens önskemål. vid varje 
rekrytering under 2013 har de prövat om redan anställd som inte har 
heltid och som har rätt kompetens för tjänsten kan få tjänsten. inom 
barn- och utbildningsförvaltningen har de under 2013 arbetat med att 
ta fram rutin för att pröva om anställd som vill ha heltid kan få det vid 
vakanser. inom kommunstyrelseförvaltningen har de budgeterat för 
att de ofrivilliga deltidstjänsterna ska omvandlas till heltidstjänster 
under 2013 – 2015. som summering anses inte målet vara uppfyllt för 
år 2013.

Slutsats 
Det finns svårigheter med att mäta om målen har uppfyllts och på 
vilket sätt, då dessa personalpolitiska mål löper på flera år. I budget 
2014 – 2018 har därför styrtal tagits fram för att vid bokslutet 2014 
bättre kunna mäta måluppfyllelsen. 
 Även om de personalpolitiska målen har svag måluppfyllelse 2013, 
kan det konstateras att som helhet avviker inte målen inom personal-
politiken så mycket. Vidare löper åtgärder och insatser under flera år 
och det kan därför vara svårt att uttala sig om helheten är helt uppfylld.

Personalpolitiska mål och dess uppfyllelse 
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet 
som arbetsgivare finns två personalpolitiska mål angivet i mål och 
budget 2013 – 2017. Nedan finns måluppfyllelse beskrivna. Dessa mål 
har förändrats i budget 2014.
 
•  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska  

främja oss som attraktiv arbetsgivare. 
 – Behov av riktade medel för struktursatsningar 
 – Behov av åtgärder utefter medarbetarenkätens resultat 
 – omställningar vid organisationsförändringar 

Måluppfyllelse: delvis uppfyllt mål
Angående struktursatsningar har en löneanalys genomförts och en 
kostnadskalkyl för marknadsmässig lönesatsning har tagits fram av 
personalenheten. Kommunstyrelsens personalutskott beslutade att 
genomföra bristyrkessatsning på undersköterskor inom äldreomsorgen 
inom den ram som fanns kvar med utfall den 1 augusti 2013. 
 Åtgärder utefter medarbetarenkäten 2011 års resultat har genom-
förts i stort sett enligt plan, med viss förskjutning av åtgärder in i 2014. 
Under 2013 har bl.a. en ledarskapspolicy och bemötandepolicy tagits 
fram och beslutats, en marknadsföringsplan för attraktiv arbetsgivare 
åren 2014 – 2015 har tagits fram efter en behovsinventering. en bro-
schyr ”vi behöver dig”, där målgruppen är arbetssökanden och  
studenter, har tagits fram som beskriver oss som arbetsgivare samt 
övrigt mässmaterial arbetats fram. 
 Personalenheten har bistått med personalresurser och kompetens 
vid de omorganisationer som genomförts i kommunen. Kommunhälsan 
har även arbetat aktivt med insatser och stöd för berörda förvaltningar.

•  Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid 
en möjlighet.  
 –  Fram till år 2015 ska andelen medarbetare som anser att man 

har den anställningsgrad som önskas vara uppfylld. 
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Budget Bokslut Bokslut
tkr Not 2013 2013 2012

verksamhetens intäkter 1 263 743 315 033 319 683

verksamhetens kostnader 2 -1 619 332 -1 641 879 -1 627 760

Avskrivningar 3 -75 141 -79 629 -70 527

Verksamhetens nettokostnader -1 430 730 -1 406 475 -1 378 604

skatteintäkter 4 1 143 191 1 145 732 1 091 054

generella statsbidrag och utjämning 5 288 466 289 904 295 811

Finansiella intäkter 6 3 486 4 945 4 202

Finansiella kostnader 7 -780 -1 957 -619

Resultat före extraordinära poster 3 633 32 149 11 844

extraordinära intäkter 0 0 0

extraordinära kostnader 0 0 0

Årets resultat 3 633 32 149 11 844

kassaflödesanalys

Bokslut Bokslut
tkr Not 2013 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 32 149 11 844

Justering för av- och nedskrivningar 3 79 629 70 527

Förändring deponiavsättning 17 0 0

Förändring  pensionsavsättning 16 4 365 1 584

Justering för övriga ej likvid påverkande poster -4 189

realisationsvinst/förlust -2 184 -2 498

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 113 955 81 646

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 21 974 -1 491

Ökning/minskning varulager 11 -129 -506

Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 4 611 27 112

Kassaflöde från den löpande verksamhet 26 456 25 115

invesTeringsverKsAMHeT

investering i immateriella anläggningstillgångar

investering i materiella anläggningstillgångar -152 071 -106 995

investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 2 243 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 547 7 651

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 750

Kassaflöde från investeringsverksamheten -146 284 -98 594

FINANSIERINGSVERKSAMHET

nyupptagna lån 0 0

Amortering av långfristiga skulder 0 0

Ökning av långfristiga fordringar 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 10 500 0

Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 500 0

Årets kassaflöde -5 370 8 167

Likvida medel vid årets början 57 165 48 998

Likvida medel vid årets slut 51 795 57 165
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balansräknIng

tkr Not 2013 2012

TILLGÅNGAR

AnLÄggningsTiLLgÅngAr

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 053 952 991 002

Maskiner och inventarier 9 81 889 75 391

Finansiella anläggningstillgångar 10 18 450 18 950

Summa anläggningstillgångar 1 154 291 1 085 343

oMsÄTTningsTiLLgÅngAr

Förråd m.m. 11 3 367 3 238

Fordringar 12 74 598 96 572

Kassa och bank 13, 14 51 795 57 165

Summa omsättningstillgångar 129 760 156 975

Summa tillgångar 1 284 051 1 242 318

EGET KAPITAL, AVSäTTNINGAR ocH SKULDER

Eget kapital 15 978 091 945 942

därav årets resultat 32 149 11 844

därav resultatutjämningsreserv 95 039 63 575

AvsÄTTningAr

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 21 454 17 089

Andra avsättningar 17 18 784 18 784

Summa avsättningar 40 238 35 873

sKULder

Långfristiga skulder 18 608 0

Kortfristiga skulder 19 265 114 260 503

Summa skulder 265 722 260 503

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 284 051 1 242 318

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 20 432 405 411 277

Pensionsförpliktelser 21 650 083 608 084

Leasing 22
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Not 1 Verksamhetens intäkter
tkr 2013 2012

Försäljningsintäkter 29 082 26 386

Taxor och avgifter 103 569 115 552

Hyror och arrenden 40 726 40 793

Bidrag 100 222 102 355

Försäljning av verksamhet  
och konsulttjänster 39 528 32 096

Övriga intäkter 1 906 2 501

Summa verksamhetens intäkter 315 033 319 683

Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning år 2005 – 2008 27 275 27 439

reavinster 2 184 2 498

Not 2 Verksamhetens kostnader
tkr 2013 2012

Löner och sociala avgifter 1 041 615 1 085 915

Pensionskostnader 67 454 33 492

inköp av anläggnings- och  
underhållsmaterial 4 425 9 937

Bränsle, energi och vatten 52 104 51 408

Köp av huvudverksamhet 135 464 133 693

Lokaler och markhyror 25 488 77 413

Lämnade bidrag 67 021 65 767

Övriga kostnader 248 308 170 135

Summa verksamhetens kostnader 1 641 879 1 627 760

Jämförelsestörande kostnader

inlösen pensioner 0 31 057

nedskrivningar 6 026 4 590

Not 3 Avskrivningar
tkr 2013 2012

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0

Avskrivningar byggnader och anläggningar 51 262 47 847

Avskrivningar maskiner och inventarier 22 340 18 090

nedskrivning 6 027 4 590

Summa avskrivningar 79 629 70 527

Not 4 Skatteintäkter
tkr 2013 2012

Preliminär kommunalskatt 1 154 441 1 077 287

Preliminär slutavräkning innevarande år -7 010 13 029

slutavräkningsdifferens föregående år 691 208

Mellankommunal inkomstutjämning -2 390 530

Summa skatteintäkter 1 145 732 1 091 054

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
tkr 2013 2012

inkomstutjämningsbidrag 222 399 220 893

Kostnadsutjämningsbidrag 26 575 34 812

regleringsbidrag 13 092 14 214

Avgifter för Lss-utjämning -17 944 -19 885

Fastighetsavgift 45 782 45 777

Summa generella statsbidrag  
och utjämning 289 904 295 811

Not 6 Finansiella intäkter
tkr 2013 2012

ränta likvida medel 582 978

ränteintäkter kundfordringar 117 139

Borgensavgift 1 212 1 147

Övriga finansiella intäkter 190 116

Utdelning aktier 2 844 1 822

Summa finansiella intäkter 4 945 4 202

Not 7 Finansiella kostnader
tkr 2013 2012

Övriga finansiella kostnader -133 -424

ränta pensionsskuld -1 824 -195

Summa finansiella kostnader -1 957 -619

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
tkr 2013 2012

Redovisat värde vid årets början 991 002 963 656

investeringar 62 025 63 814

Försäljningar och utrangeringar -1 953 -5 343

nedskrivning -6 027 -4 590

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar -51 263 -47 847

Årets aktivering av pågående investeringar -15 631 0

redovisat värde vid årets slut 978 153 969 690

Pågående investeringar vid årets slut 75 799 21 312

Summa redovisat värde vid årets slut 1 053 952 991 002

Anskaffningsvärde 1 861 521 1 796 269

Ackumulerade avskrivningar  
och nedskrivningar -883 367 -826 580

Bokfört värde 978 154 969 690

Bokfört värde pågående investeringar 75 798 21 312

Summa bokfört värde 1 053 952 991 002

Avskrivningstider 0 – 50 år 0 – 50 år

Fr.o.m. 2012 redovisas pågående investeringar på eget konto och avskrivningar påbörjas  
när investeringen aktiveras.
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Not 9 Maskiner och inventarier
tkr 2013 2012

redovisat värde vid årets början 75 391 71 611

investeringar 29 250 21 870

Försäljningar och utrangeringar -412 0

nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar -22 340 -18 090

Redovisat värde vid årets slut 81 889 75 391

Anskaffningsvärde 478 401 451 242

Ackumulerade avskrivningar  
och nedskrivningar -393 512 -375 851

Summa bokfört värde 81 889 75 391

Avskrivningstider 3 – 20 år 3 – 20 år

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
tkr 2013 2012

Aktier

A-ringen AB 100 100

Kommunsamköp AB 3 3

gislavedshus AB 8 250 8 250

gislaved industrilokaler AB 1 100 1 100

gislaved energi AB 500 500

gislaved energiring AB 50 50

gislaved näringsliv AB 50 50

Andelar 564 564

Andel i Kommuninvest ekonomisk förening 1 380 1 380

Bostadsrätter 1 404 1 404

Grundfondskapital

smålands Turistråd 30 30

stiftelsen isabergstoppen 1 044 1 044

stiftelsen gisleparken 1 100 1 100

stiftelsen Torghuset 375 375

Summa aktier och andelar 15 950 15 950

Långfristiga fordringar

Lån A-ringen AB 3 059 3 559

Lån stiftelsen gisleparken 500 500

avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059

Summa långfristiga fordringar 2 500 3 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 18 450 18 950

gislaveds kommun har i november 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. samtliga 
278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgenförbindelse. 
enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insats kapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. Kommunens andel per 2013-12-31 av de totala förpliktelserna uppgick till 
503 772 290 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 507 847 929 kr.

Not 11 Förråd
tkr 2013 2012

Tekniska kontorets förråd 2 828 2 468

Presentreklam 63 199

Asfaltskross tekniska 476 571

Summa förråd 3 367 3 238

Not 12 Fordringar
tkr 2013 2012

Kundfordringar 16 225 13 941

statsbidragsfordringar 3 230 3 765

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 25 228 54 888

Övriga kortfristiga fordringar 29 915 23 978

Summa fordringar 74 598 96 572

Not 13 Kassa och bank
tkr 2013 2012

Kassa 39 89

Bank 51 756 57 076

Summa kassa och bank 51 795 57 165

Kommunen har en checkkredit på 60,5 mnkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället. 

Not 14 Koncernkonto
tkr 2013 2012

Kommunens andel 46 120 52 340

stiftelsen gisleparken -3 645 -819

stiftelsen isabergstoppen -1 031 -1 027

gislaved energi AB och g energiring AB -1 537 -2 656

AB gislavedshus 27 795 7 059

A-ringen AB 1 084 1 244

gislaved näringsliv AB -264 -1 404

Summa koncernkonto 68 522 54 737

Not 15 Eget kapital
tkr 2013 2012

Anläggningskapital 1 113 445 1 049 469

rörelsekapital -135 354 -103 527

Summa 978 091 945 942

varav pensionsbuffert 46 109 31 752

varav konjunkturbuffert 48 930 31 822

Fr.o.m. 2010 års bokslut ”öronmärks” del av resultatet till en ”konjunkturbuffert” och en 
”pensionsbuffert” enligt Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28 § 39. Kommunallagen har 
därefter förändrats med bl.a. möjlighet till reservering av medel för att kunna täcka under-
skott vid ett senare tillfälle (rUr). Lagändringen har inneburit att kommunfullmäktige  
2014-01-30 § 3 beslutade om riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv, rUr.  
Beslutet innebär inga större förändringar i kommunens hantering av öronmärkning till  
”konjunkturbuffert” och ”pensionsbuffert”. Beslut om att disponera medel från rUr sker i 
samband med hantering av budget och årsredovisning.
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Not 16 Avsättningar för pensioner
tkr 2013 2012

Specifikation – avsatt till pensioner

särskild avtals/ålderspension 6 767 5 516

Förmånsbestämd/kompl.pension 91 89

Ålderspension 9 495 7 175

Pension till efterlevande 912 973

Summa pensioner 17 265 13 753

Löneskatt 4 189 3 336

Summa avsatt till pensioner 21 454 17 089

Antal visstidsförordnande

Politiker 11 9

Tjänstemän 1 1

Avsatt till pensioner

ingående avsättning 17 089 15 506

nya förpliktelser under året

varav

nyintjänad pension 1 017 2 644

ränte- och basbeloppsuppräkning 177 0

Ändring av försäkringsteknisk grund 1 499 0

Pension till efterlevande 0 0

Övrig post 1 530 -2 223

Årets utbetalningar -710 853

Förändring löneskatt 852 309

Summa avsatt till pensioner 21 454 17 089

Aktualiseringsgrad 98 % 98 %

För kommunens pensionsförvaltare skandia var överskottsfonden 2013-12-31 77 tkr.  
För tidigare pensionsförvaltare KPA var överskottsfonden 0 kr.

Not 17 Andra avsättningar
tkr 2013 2012

Avsatt till återställande av deponi

redovisat värde vid årets början 18 784 18 784

nya avsättningar 0 0

ianspråktagande avsättningar 0 0

outnyttjade belopp som återförs 0 0

Förändring av nuvärdet 0 0

Summa andra avsättning 18 784 18 784

Not 18 Långfristiga skulder
tkr 2013 2012

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

investeringsbidrag 608 0

Summa långfristiga skulder 608 0

Not 19 Kortfristiga skulder
tkr 2013 2012

Leverantörsskulder 58 403 62 044

Personal, källskatt och arbetsgivaravgifter 38 035 38 218

Personal, pensionskostnader 36 402 34 563

Övertid och semesterlöneskuld 76 396 71 806

Kalkning och landskapsvård 219 371

Förutbetalda intäkter 21 404 16 656

Upplupna kostnader 15 551 15 636

Moms 2 153 2 210

skuld va-kollektivet 1 238 3 499

Övriga skulder, avräkningsskulder 15 313 15 500

Summa kortfristiga skulder 265 114 260 503

Not 20 Borgensåtangande
tkr 2013 2012

Kommunägda bolag och stiftelser

gislavedshus AB 333 370 346 915

gislaved energi AB 70 500 35 500

stiftelsen isabergstoppen 11 887 12 077

stiftelsen Torghuset 13 500 13 500

Summa kommunägda bolag 429 257 407 992

Egna hem och småhus 287 332

Föreningar och övriga

Hestra Medborgarhus 848 906

gislaveds Folkets hus 966 986

Anderstorps Folkets hus 1 047 1 061

Summa föreningar och övriga 2 861 2 953

Summa borgensåtagande 432 405 411 277

Not 21 Pensionsförpliktelser *
tkr 2013 2012

Pensionsförpliktelser före 1998 511 920 481 052

Löneskatt pensionsförpliktelser före 1998 124 192 116 703

Pensionsförpliktelser förtroendevalda 11 243 8 312

särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 2 728 2 017

Summa pensionsförpliktelser 650 083 608 084

Not 22 Leasing**
tkr 2013 2012

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Minimileasingavtal

med förfall inom 1 år 3 701 5 253

med förfall mellan 1 – 5 år 1 535 4 737

med förfall senare än 5 år 0 0

5 236 9 990

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

nuvärdet av minimileasingavgifterna

med förfall inom 1 år 1 448 999

med förfall mellan 1 – 5 år 6 018 1 613

med förfall senare än 5 år 0 0

med förfall senare än 5 år 7 466 2 612

* Not 21 Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 decem-
ber 2005. Kommunerna i Jönköpings län har övertagit pensions förpliktelserna för den tidigare 
anställda personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för 
pensionerna finns i en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av 
framtida pensions utbetalningar. om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets samt-
liga kommuner. vid årets utgång understiger värdet av placeringarna det totala pensions-
åtagandet med 184 tkr.

** Not 22 samtliga leasingavtal hanteras som operationell leasing.
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drIft- och InvesterIngsredovIsnIng

drIftredovIsnIng

Budget Bokslut Avvikelse Använt % Bokslut
tkr 2013 2013 2012

Kommunstyrelsen 78 913 76 601 2 312 97,1 54 267

räddningsnämnden 31 838 31 605 233 99,3 29 522

Barn- och utbildningsnämnden 691 405 680 166 11 239 98,4 670 215

Tekniska nämnden 41 891 46 379 -4 488 110,7 48 329

socialnämnden 544 680 536 908 7 772 98,6 507 602

Fritidsnämnden 36 837 34 903 1 934 94,7 37 643

Fastighetsnämnden 0 549 549 -659

Kulturnämnden 24 168 23 748 420 98,3 22 395

Bygg- och miljönämnden 10 705 10 570 135 98,7 10 017

Summa nämnder 1 460 437 1 440 331 20 106 1 379 331

InvesterIngsredovIsnIng

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
tkr 2013 2013 2012

Kommunstyrelsen 7 844 4 901 2 943 9 587

räddningsnämnden 2 326 2 216 110 5 484

Barn- och utbildningsnämnden 18 053 16 958 1 095 9 559

Tekniska nämnden 37 740 19 593 18 147 29 856

socialnämnden 5 643 2 882 2 761 4 912

Fritidsnämnden 2 450 756 1 694 2 009

Fastighetsnämnden 130 388 97 732 32 656 36 841

Kulturnämnden 1 717 658 1 059 849

Bygg- och miljönämnden 1 091 586 505 249

Summa investeringar 207 252 146 282 60 970 99 344

därav

Skattefinansierad verksamhet 203 611 137 351 89 837

Avgiftsfinansierad verksamhet 3 641 8 931 9 507

större InvesterIngsprojekt

Budget Bokslut Totalt t.o.m.
tkr 2013 2013 2013

gruppbostad, gislaved 3 050 2 974 11 889

nordinskolan, smålandsstenar 16 752 11 502 11 749

Lundåkerskolan, gislaved 17 777 16 010 21 843

Kommunhus, gislaved 23 939 10 073 12 044

gisleparken, restaurang 28 041 38 035 38 035

västboskolan, Anderstorp 4 895 5 527 5 527

Mariagårdens kök, smålandsstenar 8 200 768 768
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nämndsredovIsnIngar – kommunstyrelsen

ordförande: niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Karin gustafsson
Andel av kommunens driftbudget: 5,2 %

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

intäkt 54 859 40 403 46 663 6 260

Kostnader -109 126 -119 316 -123 264 -3 948

Nettokostnader -54 267 -78 913 -76 601 2 312

Nettoinvesteringar -9 588 -7 844 -4 901 2 943

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

Politisk verksamhet -18 852 -9 183 -8 908 275

Myndighetsutövning -1 979 -1 808 -2 393 -585

Kommunstyrelse-
kontoret -7 976 -4 731 -4 650 81

Personalenheten -3 310 -9 742 -7 999 1 743

Utvecklingsenheten -6 849 -18 084 -15 489 2 595

Mark- och exploate-
ringsenheten -4 500 -5 525 -8 362 -2 837

Kansli- och informa-
tionsenheten -6 562 -8 942 -8 351 591

iT-enheten 2 060 -2 095 -2 162 -67

Totalt -54 267 -78 913 -76 601 2 312

Uppgift
Kommunstyrelsen omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
revision, valnämnd, överförmyndare och kommunstyrelsens program-
områden: Politik och demokrati, organisation, samhällsutveckling 
och Kommunstyrelsekontoret.
 Kommunallagen styr kommunfullmäktige och kommunstyrelsens 
verksamhet.
 Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden  
”av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt”. revisionen lyder 
direkt under kommunfullmäktige.
 Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över nämndernas och de kommunala 
företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för demokrati-
utveckling, samhällsutveckling inklusive miljö samt kommunens  
ekonomi och organisation/arbetsgivarfrågor.
 valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val  
och folkomröstningar.
 Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas och 
äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar 
sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem får 
hjälp med detta.
 Kommunstyrelsekontorets sex enheter utgör stab och stöd till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden och får sina 
uppdrag – stadigvarande och tillkommande – av dessa. Kommun-
styrelsekontoret har både koncern- och kommunövergripande upp-
gifter. Kommungemensamma administrativa funktioner ingår också.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har haft 11 konkretiserade mål som kommunfull-
mäktige har gett i uppdrag till styrelsen. därutöver har kommunstyrelsen 
satt upp ytterligare 21 nämndsmål. då många av de mål, som sätts 
för kommunstyrelsen och av kommunstyrelsen är av övergripande 
karaktär, leder de ofta till långa processer.

 Det finns också kvar ett antal mål som förts över från både 2011 
och 2012. Till detta kommer också specifika uppdrag som kommun-
fullmäktige eller styrelsen ger löpande av olika skäl; av egen ambition 
eller som man måste ge till följd av omvärldsförhållanden. samtliga 
utgår från eller kan relateras till kommunens övergripande mål, de 
konkretiserade målen eller interna processer.
 samtliga mål och tillkommande uppdrag har tillsammans varit  
styrande för styrelsens och förvaltningens verksamhet.

Av målen har:
• 2 konkretiserade mål och 8 nämndsmål uppfyllts/genomförts.
•  8 konkretiserade mål och 11 nämndsmål påbörjats, är kontinuerligt 

pågående eller blivit påverkade av externa eller interna omständig-
heter på ett sådant sätt att de minskat i aktualitet och därmed  
i prioritet.

• 1 konkretiserat mål och 2 nämndsmål har inte genomförts.

resultaten hänger i stor omfattning samman med målens formulering, 
med sin långsiktiga karaktär och giltighet över mer än ett år, varför de 
inte kan anses helt uppfyllda eller avslutade. i den mån detta bidragit 
till och kan kopplas till det ekonomiska överskottet, redovisas det i 
den ekonomiska redovisningen.
 generellt gäller att mängden mål och ambitioner är i överkant i för-
hållande till de resurser som kommunstyrelsen disponerar, såväl vad 
gäller tid för politiskt deltagande i projekt och processer som vad gäller 
förvaltningens möjligheter att bereda och stödja projekt och processer.
 Kommunstyrelsen anser att man i allt väsentligt på ett positivt sätt 
bidragit till god ekonomisk hushållning med kommunens resurser, då 
upphuvuddelen av målen uppfyllts eller är aktiva som pågående eller 
är långsiktig verksamhet och att en rad tillkommande uppdrag dess-
utom kunnat genomföras.

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2 312 tkr. resultatet 
innehåller såväl positiva som negativa avvikelser mellan programmen/ 
ansvarsområdena och även inom dem. Tidsförskjutning av projekt till 
följd av annan prioritering, tillkommande uppdrag, förändrade externa 
förhållanden, oplanerade statsbidrag samt personalförändringar i form 
av tjänstledigheter, rekryteringsvakanser och långtidssjukskrivningar 
är de tyngsta faktorerna.
 Budget- och bokslutstekniska förändringar har också stor påverkan, 
och här märks särskilt förhållandena inom markförvaltningen med en 
nedskrivning av fastigheter på 5 986 tkr. Huvuddelen av avvikelserna 
är av engångskaraktär eller har beaktats i 2014 års budget. Personal-
budgeten ska baseras på hela tjänster. en kraftfull anpassning av 
budget 2014 med 2,5 mnkr inkluderar överskottet och har gett det 
utrymme som behövdes för de prioriterade tillkommande projekt/
kostnader, som inte var beaktade eller identifierade vid fastställande 
av budgetramen.
 politik och demokrati (programområde) visar ett underskott på 
623 tkr. Till större avvikelser hör överförmyndarverksamheten, som har 
ett underskott på 528 tkr. Av detta kommer 425 tkr från kostnader för 
utökning av den gemensamma kanslifunktionen för handläggningen av 
ensamkommande flyktingbarn under både 2012 och 2013. Kommun-
styrelsens förfogande har inte använts i sin helhet och har ett över-
skott på 411 tkr av urspungliga 1 386 tkr. Lärplattorna har blivit något 
dyrare i drift, 948 tkr mot beräknade 930 tkr, huvudsakligen beroende 
på kapitalkostnader, då ytterligare investeringar på 130 tkr gjorts  
under året för fler förtroendevalda än vad som planerats från början. 
Föreningsbidragen, huvudsakligen den s.k. 10 %-taxan, har över-
skridit budgeten med 107 tkr.
 kommunstyrelsekontoret visar överskott med 81 tkr. Kostnaden 
för extra personal för utredningsuppdrag (bl.a. för konkretiserade 
målet simhallar samt samlingslokaler) ryms liksom samordningen av 
planering och logistik för utflyttningen från kommunhuset, ersättning 
till AMo för att samordna arbetsmarknadsrådets verksamhet och 
finansieringen av regionalt åtagande för deltagande i eförvaltning, 
medan däremot anslaget för strategisk marknadsföring av boende-
miljöer (konkretiserat mål) inte förbrukats.
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 personalenheten har ett överskott på 1 743 tkr, varav löneenheten 
har ett överskott på 547 tkr. det beror bl.a. på att ett projekt inom 
PA-systemets utveckling inte kommit igång som planerat. införandet 
av e-lönebesked har inneburit en kostnadsminskning med ca 100 tkr. 
Kommunhälsan visar överskott med 597 tkr. Ökade intäkter i form av 
statsbidrag och bättre utfall på internavgiften bidrar med 400 tkr. 
Fackliga företrädare har redovisat mindre tid, vilket gett överskott 
med ca 350 tkr. det stora antalet minnesgåvor (105 st) för 25 års  
anställning och eget samkväm, där de 2 675 arbetsåren åt kommunen 
hyllades var en annan orsak till avvikelse.
 utvecklingsenheten visar ett överskott på 2 594 tkr. Här är effekten 
av tidsförskjutna projekt påtaglig liksom effekten av yttre faktorer. 
Tjänstledigheter, rekryteringsvakanser och långtidssjukskrivningar 
uppgår till 400 tkr. Närtrafiken fick inte väntad omfattning, 320 tkr. 
Leader Västra Småland och GIC och Bolmenprojektet fick helt annan 
verksamhetsnivå än planerat, 475 tkr. Översiktsplanearbetets föränd-
rade inriktning och uppskjuten översvämningskatering ger ca 350 tkr, 
försenade projekt mm inom näringsliv 235 tkr, inom natur- och miljö-
vård 275 tkr, inom turism 175 tkr samt folkhälsa och säkerhet 150 tkr.  
Ökade statsbidrag eller andra bidrag har gett ca 300 tkr.
 mark- och exploateringsenheten har ett underskott på -2 837 tkr. 
den största avvikelsen med 5 986 tkr är nedskrivningen av fastighets-
värden till följd av effekter av genomgång av anläggningsregistrets 
bristande aktualitet. Andra större poster är att för sålda fastigheter har 
en reavinst om 1 772 tkr bokförts och att en intern obudgeterad intern-
ränta om 1 641 tkr tillkommit. Kundförluster om 245 tkr har reglerats. 
vidare har skogsförvaltningen gett ett positivt resultat med 834 tkr, 
vilket är 79 tkr bättre än budgeterat. Färre interna tjänster har köpts, 
och personalkostnaderna har blivit lägre till följd av tjänstledigheter 
och sjukdom. 
 ekonomienheten visar ett överskott på 516 tkr. Personalvakanser 
samt felbudgeterade intäkter om 500 tkr är de största positiva posterna.
 kansli- och informationsenheten har ett överskott på 591 tkr. 
den största delen härrör från information med 324 tkr och rör mark-
nadsföring, tryckt informationsmaterial och webbutveckling. Marknads-
föringsplanen blev förskjuten, behov av nytryck av kommunbroschyren 
har inte funnits och köpta tjänster för webbutveckling blivit lägre. Tjänst-
ledigheter och en felbudgetering inom posthanteringen bidrar också. 
 It-enheten visar underskott med 67 tkr. delprogrammen uppvisar i 
sin helhet små avvikelser men inom dessa finns förändringar i verksam
heten. Utflyttning ur kommunhuset och skolans ökade aktivitet i bl.a. 
lärplatteprojektet har lett till fler anslutningar till och högre kostnader 
för det förvaltningsgemensamma nätet. Bytet av växel resp. teleopera-
tör har lett till ökade konsultkostnader, inköp av ca 200 nya telefon-
apparater, vilket kunnat mötas av lägre priser på telefonitjänsterna.

Personal

den 1 november 2013 hade kommunstyrelseförvaltningen 71 tillsvidare-
anställda och 5 visstidsanställda. det är en ökning med 5 tillsvidare-
anställda och en minskning med 1 visstidsanställd under det senaste 
året. 
 Medarbetarenkäten visade att nöjd-medarbetar-index höjts från 3,28 
till 3,79 på en 5-gradig skala mellan mätningarna 2011 och 2013. om 
inte faktorerna stress och lön räknas in ökar indexet från 3,86 till 4,0. 
Uppfattningen av stress i arbetet ligger på en hög nivå: 31 procent 
mot kommunens genomsnitt på 27 procent.
 I juni 2013 flyttade hela förvaltningen ut från kommunhuset på 
grund av renovering och omlokaliserades till tre olika tillfälliga lokaler 
i gislaveds centrum, vilket inte tycks ha påverkat personalen negativt. 
i övrigt har inga större förändringar skett inom förvaltningen. 

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

sjuk-
frånvaro

Total sjukfrånvaro 
(målet är att den ej ska 
överstiga 4 % för 2013)

3,3 3,6 2,5 2,7

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 40,9 19,6 23,4 35,1

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 85,7 86 88 90,91

Andel män som  
arbetar heltid 87,5 85,7 100 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99 % 8,2 8 6 3,64

Andel män som  
arbetar 75 – 99 % 6,3 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 % 6,1 6 6 5,45

Andel män som  
arbetar mindre än 75 % 6,3 14,2 0 0

den totala sjukfrånvaron har försämrats marginellt i jämförelse med 
tidigare år. det är fortfarande klart bättre än 2011. Årets ökning beror 
av ökad långtidsfrånvaro på 35,1 procent, men denna kan inte anses 
ha arbetsrelaterade orsaker.
 Fler har fått sina medarbetarsamtal än under 2012. Målet 2014 är 
100 procent.
 resultatet för 2013 visar att andelen kvinnor med heltid som grund-
tjänstgöringsgrad har ökat, och samtliga män arbetar liksom tidigare 
heltid. De flesta inom förvaltningen har heltidstjänster. Det är en strävan 
att göra om de fåtal deltidstjänster som finns till heltidstjänster som 
en del jämställdhetsplanen under 2013 – 2015. För tjänster på övriga 
tjänstgöringsgrader finns det ett fåtal, där arbetsgivaren inte har  
möjlighet att anställa på heltid på grund av att individerna har en 
sjukersättning i grunden.
 Ur personalförsörjningssynpunkt kan noteras att under 2014 – 2019 
kommer förvaltningschefen och nio medarbetare att uppnå 65 år, 
vilket är drygt 14 procent av de tillsvidareanställda.

Miljö

Kommunstyrelsens miljöarbete består såväl av samordning av hela 
organisationens miljöarbete som att ansvara för egna verksamhets-
områden. Miljöarbetet utgör också en integrerad del i andra av 
kommun styrelsens ansvarsområden, exempelvis den översiktliga 
planeringen och arbetet med infrastruktur och kommunikationer.
 Arbetet med klimat- och energistrategiernas åtgärdsprogram har 
fortsatt. en inventering av spillvärme hos företag har gjorts. Avsikten 
var att hitta ytterligare värmeförsörjning till fjärrvärmenätet. energi-
myndighetens projekt ”energieffektivisering inom den kommunala 
organisationen” har drivits vidare med utbildningar för delar av orga-
nisationen. Utbildning i ecodrivning för anställda har genomförts. 
Kommunen deltar i elbilsutvecklingsprojektet greenCharge tillsammans 
med kommuner, företag och högskolor i småland och Blekinge.  
Utredning av kommunens drivmedelsanvändning har tillsatts.  
en konsultutredning om möjligheterna att ta tillvara olika rötsubstrat 
för biogasframställning har påbörjats. syftet är att se om olika initiativ 
som reftele Biogas och insamling av matavfall kan samordnas. 
Mängden vindkraftsärenden har varit något mindre än tidigare år, då 
många projekt är i utrednings- eller överprövningslägen. ett projekt, 
Klämman vind, har hanterats enligt den kommunala vetoprocessen 
under hösten.
 Förslag på en ny gång- och cykelvägplan färdigställts och kommer 
att antas i början av 2014. Planen är en viktig del i kommunens klimat- 
och energiarbete och syftar att utveckla gislaved till cykelkommun. 
Åtgärderna i planen utgörs både av investeringar i infrastruktur och 
av beteendeförändrande ”mjuka” åtgärder.
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 Utvecklingsarbetet av den interna avfallshanteringen pågår, och en 
upphandling av en avfallsentreprenör för fastighetsnära insamling i den 
kommunala koncernen har genomförts och utbildningar har hållits för 
anställda. Kommunens 97 miljöombud fått särskild utbildning i avfall 
och avfallshantering och har haft en stor roll det pågående förändrings-
arbetet. den nya hanteringen av avfallet kommer att påbörjas i början 
av 2014.
 Utredningen om införande av samordnad varudistribution har slut-
förts, och den av kommunstyrelsekontoret samordnade arbetsgruppen 
har presenterat en slutrapport. något slutgiltigt ställningstagande om 
samordnad varudistribution har ännu inte tagits.
 samarbetet mellan ggvv-kommunerna i miljöstrategiska frågor har 
fortsatt att utvecklas, bland annat genom gemensamma arrangemang 
vid earth Hour och kommande gemensamma informationsinsatser. 
samverkan mellan kommunerna är viktigt i det regionala klimatarbetet 
då kommunerna har gemensam representation i länets klimatråd. 
 inom vattenvårdsarbetet har kalkningsverksamheten pågått i plane-
rad omfattning, och cirka 2 800 ton kalk har spridits. inom restaurerings-
arbetet har arbetet med rasjöns reglering tagit mycket tid och resurser 
i anspråk. ett första samrådsunderlag har tagits fram, samråd har 
hållits med berörda och arbete pågår med att ta fram en ansökan till 
mark- och miljödomstolen.
 Kommunen deltar i vattenrådens arbete. i nissans vattenråd pågår 
särskilt arbete med Anderstorpsåns vattenkvalitet där gislaveds 
kommun är samordnare. i Lagans vattenråd har kommunen deltagit i 
arbete med att ta fram ett förslag till vattenrådet hur en lokal utveck-
lingsgrupp runt Bolmen skulle kunna bildas. inom ramen för Bolmen-
samverkan deltar kommunen i det arbete sydvatten påbörjat arbetet 
med att bilda ett skyddsområde för vattentäkt med syfte att skydda 
vattenförsörjningen till delar av skåne.
 Arbetet med en vattenöversikt som ska ligga till grund för ställnings-
taganden i vattenfrågor i den kommande översiktplanen och till fram-
tida åtgärdsarbete inom vattenvården har påbörjats Förvaltningen är 
även delaktig i det pågående va-planeringsarbetet.
 Att ta fram ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översikts-
planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Lis, har varit en 
av årets dominerande och prioriterade arbetsuppgifter. ett planförslag 
tagits fram, samråtts och vidarebearbetats till utställningsförslag. 
Antagande av planen beräknas till i början av 2014.
 Projekt natur- och kulturstig nissan har avslutats under 2013 i och 
med att etapp två färdigställdes längs nissan i de norra delarna av 
gislaveds tätort. Kommunstyrelsekontoret har också varit delaktig i 
arbetet med gislavedsleden, nissanleden i smålandsstenar – skepps-
hult och Tusekoboleden. inom naturvårdarbetet har trädinventeringen 
i kommunens tätorter slutförts.

Framtid

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och demokratifrågor
Utveckling av demokrati och delaktighet är en ständigt aktuell fråga, 
och förbättring av medborgarkontakterna kan göras på olika sätt. 
demokratiberedningens arbete med medborgardialog under 2013 har 
varit betydelsefullt och har gett idéer och metoder för att utveckla de 
demokratiska processerna. de nya mediernas möjligheter liksom syn-
punktshanteringen av verksamheternas service, som introducerades 
under 2013, kommer att bli verktyg för både politik och verksamheter 
i syfte att ta tillvara stämningar och förbättringsmöjligheter. Kvalitets-
arbete i olika former står högt på agendan. inför valet 2014 har arbetet 
med nämndsorganisation och villkor och arbetssätt för de förtroende-
valda påbörjats inom den parlamentariska kommittén. varje ny mandat-
period utgör en nystart, där nyvalda ska utbildas för sina nya roller; en 
uppgift såväl för partierna internt som för kommunens organisation.
 Under 2012 och 2013 har arbetet med en ny vision pågått. vision 
2040 för gislaveds kommun ligger klar för politiskt antagande vid års-
skiftet. Under 2014 kommer arbetet med hur mål- och styrprocesser 
ska riktas mot visionen, liksom hur den ska kommuniceras internt 
och externt.
 Kommunstyrelsens roll som samordnande mellan nämnder och 
förvaltningar accentueras alltmer genom att allt fler frågor har karaktär 
av ”tvärfrågor”. Behovet av långsiktighet och strategisk överblick i 

såväl samhällsfrågor som för den egna koncernen och organisationen 
kommer ytterligare att betonas till följd av samhällets ökade komplexi-
tet – ”allt hänger ihop”. det långsiktigt förebyggande arbetet inom alla 
områden kommer att fördjupas och breddas. det är frågor som går 
”på tvären” genom nämnder och förvaltningar och som kräver sam-
verkan med utomstående aktörer. Begreppet ”tillsyn över nämnderna” 
kan tolkas på olika sätt, men samtidigt som kommunstyrelsen har en 
styrande funktion inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag är 
samarbete, kommunikation och information bärande delar för att 
organisationen ska fungera effektivt och demokratiskt. en rad över-
gripande strategier och planer/program ska ses över eller tas fram som 
helt nya. exempel är ny kommunomfattande översiktsplan (ÖP-15), 
näringslivsstrategi, integrationsstrategi, vattenplanering, bredbands-
strategi m.m., vilket sker i nära samarbete med nämnderna, bolag 
och externa relevanta intressenter. Även processer som synpunkts-
hantering, kvalitetsarbete, eförvaltning, informationssäkerhet m.fl. 
kräver arbete över och inom hela organisationen och samverkan med 
kommuner, myndigheter, intressenter m.fl.
 Kommunstyrelsens och nämndernas samverkan med koncernens 
bolag, stiftelser och kommunalförbund är också viktiga för att utveckla 
kommunen. Framtagandet av reviderade ägardirektiv för de kommunala 
bolagen och företagen har fördröjts, men ska slutföras under 2014 för 
att sedan årligen aktualiseras. i det interna arbetet är givetvis de allt 
tyngre ekonomiska omprövningarna kopplade till en gemensam och 
god arbetsgivarpolitik, bland annat baserad på medarbetarenkätens 
slutsatser. det är oerhört viktiga frågor för utbudet av kommunal ser-
vice, långsiktigt och hållbart. information och marknadsföring samt 
e-förvaltning är kommunikationsbegrepp som inte kan underskattas 
och som tar större plats. inte minst e-tjänster kommer att utvecklas 
kraftfullt de kommande åren, vilket förutom extern ökad tillgänglighet 
också kommer att påverka arbetssätt och organisation. som ett led 
servicen till invånare och andra intressenter kommer utvecklandet av 
kontaktcenter, som kan ge vägledning till i kommunala frågor och 
avlasta förvaltningarna, att ha direkt fysiska möjligheter att utvecklas  
i samband med administrationens återflyttning till kommunhuset.  
det kräver dock att interna processer kartläggs för att kunna avgränsa 
mellan de första ledens information och behovet av kontakt med sak-
kunniga. den lotsande organisationen, främst riktad mot näringslivet, 
är ett annat arbetssätt som ska kunna bidra till bättre och effektivare 
relationer mellan samhälle och kommun. sammantaget bekräftar allt 
detta kommunstyrelsens ansvarsfulla roll som styrande och ledande 
organ.
 Framväxten och organiserandet av region Jönköpings län pågår 
inför kommande mandatperiod. Ambitionen att skapa ”kommunernas 
region” kräver även lokalt kommunalt engagemang. vilka frågor som 
staten kommer att överlämna och vilka frågor som anses ge ”regional 
nytta” och ska hanteras på den gemensamma nivån kommer att ha 
stort intresse de kommande åren.
 Mötesplatser och lokaler för samlingar är en av många förutsättningar 
för ett demokratiskt samhällsliv. Under 2013 gjordes utredning om 
samlingslokaler, vilket blir grunden för olika fördjupningar. Utvecklingen 
av Mötesplats gisle är kommunstyrelsens samordningsansvar, som 
även fortsättningsvis kommer att kräva stort engagemang.

valnämnd och överförmyndare
Under 2014 års är det val såväl till europaparlamentet som till riksdag, 
landsting och kommun. Allt högre krav ställs på valnämnden och 
dess organisation vad gäller kvalitetsäkringsfrågor av valproceduren 
för att säkra det fria och korrekt genomförda val.
 Överförmyndarverksamheten blir allt mer komplex. ensamkommande 
flyktingbarn har bidragit till detta, men erfarenheter under de första 
åren gör även denna fråga till en bland flera. Rekrytering och utbildning 
av gode män är en annan viktig fråga. ggvv-kommunernas gemen-
samma administration har följts noggrant under de första tre åren. 
enligt det avtal som skrivits mellan kommunerna har utredning om ev. 
inrättande av gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten från 
och med 2015 utretts. så blir inte fallet, eftersom de tre övriga kommu-
nerna inte är beredda att ta detta steg. en översyn och aktualisering 
av avtalet om det gemensamma kansliet ska göras under 2014.
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kris- och riskhantering
Krisscenarier behöver ständigt gås igenom och erfarenhet från verkliga 
skeenden tas tillvara. Fokus ligger också på förebyggande arbete för 
att bygga ett robust samhälle. Fortsatt utbildning av stabschefer, 
övning av förvaltningschefer, krisledningsnämnd, stabschefer och 
stab kommer kontinuerligt att behöva genomföras. Aktualisering av 
riskhanteringens reglemente (mål, syfte och organisation) måste ske 
av flera skäl. Avtal med räddningstjänsten om såväl kris som risk-
hanteringen ska tas fram för både gnosjö och gislaveds kommuner.

arbetsgivarpolitiken
Personal- och arbetsgivarfrågor är centrala för en serviceorganisation 
av kommunens storlek. Bredden i arbetsinnehåll i olika verksamheter 
och alla typer av yrkesgrupper som behövs gör att de gemensamma 
strategierna måste vara väl genomarbetade och förankrade. Många 
utmaningar finns. Se vidare i den särskilda utgåvan Personalbokslut.

samhällsutveckling
det rådande arbetsmarknadsläget och den minskande befolkningen 
ställer stora krav på kommunstyrelsen vad gäller tillväxtfrämjande 
åtgärder. näringslivsutveckling och frågor som har samband med 
kommunens attraktivitet tar stor plats de kommande åren. särskilda 
insatser för näringslivsfrämjande åtgärder kommer att behövas, liksom 
att det kommer att ställas krav på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Kommunstyrelsens roll som samordnare behövs för tvärgående pro-
cesser, som behöver förstärkas under den närmsta framtiden. exempel 
är områden som är mellan näringslivsutveckling – arbetsmarknad –  
integration och även mellan näringsliv – miljö. det rådande läget i  
centrum av tätorterna ställer även högre krav på samverkan mellan 
näringslivsutveckling – fysisk planering. rollfördelningen mellan kom-
munen och andra parter behöver tydliggöras för att inte frågor ska 
falla mellan stolarna eller dubbelarbete sker. näringslivs- resp. turism-
politisk strategi ska enligt antagna mål göras klara under 2014, och 
båda ligger i linje med tillväxtarbetet. Uppföljning och klarlägga av 
rollerna för de organ (gnAB; smålandsriket, smålands Turism,  
Science Park m.fl.), som kommunen är delaktig i för att utveckla  
näringslivet behöver genomföras.
 Landsbygdsutveckling kan komma att få mer fokus i och med be-
slutet att införa regionala CLLd (Community Lead Local development), 
där olika aktörer förväntas samarbeta kring lokalt ledd utveckling med 
hjälp av medel från olika fonder (Landsbygdsprogrammet, Havs- och 
fiskerifonden samt i begränsad mängd från Europeiska Regionalfonden 
och socialfonden). Under 2014 kommer det att ges möjlighet till att 
lämna in regionala strategier om hur CLLd skulle kunna arbeta i res-
pektive område. Hittillsvarande Leader-organisation är en viktig part i 
detta arbete.
 infrastruktur och kommunikationer är viktiga beståndsdelar för 
tillväxt. inför nästkommande infrastrukturplanering fortsätter på olika 
sätt lobbyarbete för att få till stånd ett förbättrat vägnät i kommunen. 
en reviderad infrastruktur- och kommunikationsstrategi är under fram-
tagande och kommer att prioritera insatserna. Kollektivtrafikens fram-
tida utveckling är viktig för regionförstoringen. skatteväxlingen med 
landstinget har lett till nya roller. Uppföljning av den kommunala kollek-
tivstrategin är viktig för att kunna hävda vår kommuns behov liksom 
det är viktigt att bevaka den regionala kollektivtrafikplanens genomför
ande med avseende på vår länsdels kommunikationsbehov. eftersom 
gislaved är en gränskommun är samarbetet över länsgräns viktigt i 
olika konstellationer. infrastruktur i form av bredband med hög mål-
sättning är en viktig fråga för tillväxt och attraktivitet. Utarbetandet av 
bredbandsstrategin kommer att tydliggöra behovet av kommunalt 
engagemang för att nå målen. om de nationella målen ska uppnås 
krävs troligen olika former av lokalt stöd.
 dessa och andra utvecklingsfrågor samordnas i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan, ÖP-15. Aktuella tematiska frågor 
som vindkraft och den nya planen för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen kommer att inkluderas. vindkraftsplaneringen har kommit 
för att stanna i kommunen och kommer även fortsättningsvis att kräva 
stort engagemang för att avväga motstående intressen, varför en 
vindbruksplan bör tas in i ÖP-15.
 en följd av fördjupningen av översiktsplanen för gislaveds tätort är 

att ta fram gestaltningsplan. Även handelspolicy för hela kommunen 
är en viktig pusselbit. Att gislaved ska utvecklas som centralort kräver 
att yttre miljö, handel och annan verksamhet utvecklas så att central-
orten upplevs som attraktiv. Markförsörjning är grundläggande för att 
kommunen ska kunna exploatera verksamhets- och bostadsområden 
och tillhandahålla mark för även andra ändamål. innehavet av mark 
och fastigheter måste ständigt att vara föremål för prövning, liksom 
frågan om kommunens lokaler.

miljö och naturvård
Tre områden kommer att kräva stora insatser inom miljöarbetet de 
närmaste åren, vatten- och vattenvårdsfrågor, klimatfrågorna samt 
utveckling av kommunens arbete med förorenade områden. Det finns 
dels krav i lagstiftning och omvärldens förväntningar, dels gislaveds 
kommuns egna ambitioner på miljö- och samhällsutvecklingsområdet. 
de är också tunga beståndsdelar i ÖP-15.
 Klimat- och energiområdet innehåller en rad åtgärdsområden. Flera 
av dessa innebär att sätta igång processer och utvecklingsområden, 
som kommer att krävatid och resurser i långsiktiga perspektiv. Klimat-
strategins och energistrategins åtgärdsprogram ska förnyas och börja 
genomföras under 2015. För att uppnå kommunens långsiktiga mål 
kommer ytterligare åtgärder att krävas inom transport- och rese-
området. den antagna avfallsplanen kommer också att leda till stora 
förändringar i kommunens avfallshantering och där implementeringen 
kommer att fortsätta även de närmaste åren.
 vattenvårdsfrågorna kommer alltmer i fokus. Miljökvalitetsnormerna 
enligt ramdirektivet för vatten ger nya förutsättningar för bland annat 
den fysiska planeringen. i slutet av 2015 kommer enligt direktivet en 
ny förvaltningsplan att antas av staten för de kommande sex åren. 
Planen förväntas innehålla fler och mer konkreta krav på kommunernas 
åtgärdsarbete. ett åtgärdsområde där kommunerna har särskilt ansvar 
för är vatten och avlopp. det nya vattenvårdsarbetet kommer också 
att kräva samarbete i avrinningsområden över kommungränser och i 
konstellationer som inte bara består av kommuner och länsstyrelser 
utan också med ideella föreningar och intresseorganisationer. För-
surnings- och kalkningsfrågorna är fortfarande osäkra inför framtiden 
eftersom ständiga kast i medelstilldelningen gör tillvaron osäker för 
våra sjöar och vattendrag och skapar oreda i kommunernas planering. 
signaler tyder på att kommunerna i framtiden förväntas stå för en 
större del av finansineringen.
 Förorenad mark förekommer i sådan omfattning i kommunen att 
den utgör ett stort miljöproblem och ett allvarligt utvecklingshinder. 
dagens situation innebär en risk för att kommunen inte kan exploatera 
verksamhets- och bostadsområden och tillhandahålla mark för även 
andra ändamål. ett samlat strategiskt arbetsätt och resurs- och  
kompetensförstärkningar kommer att krävas för att kommunala mål-
sättningar om miljö, planberedskap och markförsörjning ska kunna 
upprätthållas.

Interna processer
Kommunstyrelsens ansvar för samordning av interna processer och 
administrativ samordning är stort. en organisation av gislaveds kom-
muns storlek förväntas ha effektiv styrning och uppföljning, robusta 
och säkra system och rutiner.
 inom detta område – som också framgår av tyngden i de olika  
områdena ovan – märks särskilt informationssäkerhetsarbetet, system 
för att smartare och effektivare leverera väl anpassade och robusta 
iT-tjänster, utveckling av en rad kommunövergripande administrativa 
stödsystemsystem inom ekonomi, personal och administration och av 
gis-databasen. För att skapa en rättvisande redovisning vad gäller 
kommunens markinnehav är fortsatt arbete med att rätta upp anlägg-
ningsregistret ett fortsatt pågående projekt. Utvecklingen av informa-
tion- och kommunikationsmetoder och uppbyggnad av kontaktcenter 
är viktiga beståndsdelar mot allmänhet och andra intressenter.  
riktlinjer för en lotsande organisation gentemot näringslivet antogs 
under 2013 och skall implementeras och testas i praktiken under 
2014. Långsiktigt ska det medföra en förskjutning från efterarbete till 
mer proaktiva insatser och mer samordning kring förvaltningsöver-
skridande ärenden.
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Kommunens storsatsning på medborgardialog syftar till att ge våra invånare en utökad möjlighet att påverka kommunens utveckling.

organisation 
organisatorisk utveckling för att skapa effektivitet och god arbetsmiljö 
är inte minst viktiga beståndsdelar för att organisationen ska kunna 
leverera. en översyn av kommunstyrelseförvaltningens organisation 
genomfördes under 2012. organisationen kommer dock kontinuerligt 
att behöva anpassas till följd av nya uppdrag. en fortsatt översyn 
behöver i vissa delar göras 2014. Projektorganisation blir allt vanligare, 
vilket i sig ställer särskilda krav på att utveckla kunskap och förmåga 
att leda projekt. Utarbetandet av projekthandboken är ett stöd i sådant 
arbete. Alltfler kommungemensamma strategier och handlingsplaner 
kräver personal, avdelad till att implementera, driva på, samordna och 
följa upp de många krav och ambitioner som läggs på kommunerna 
eller som tillkommer genom lokala beslut.

Intern kontroll
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört kontrollen av de elva 
moment som ingår i dess internkontrollplan. Av dessa avser fyra verk-
samheter inom kommunstyrelseförvaltningen, och som förvaltningen 
själv råder över. sju kontrollmoment är förvaltningsövergripande, och de 
syftar till att åt kommunstyrelsen kontrollera att samtliga förvaltningar 
följer uppsatta riktlinjer och regler.
 För 2013 finns sju negativa kontrollmoment, varav två kvarstår från 
2012. Två av de fyra kontrollmoment som kommunstyrelseförvaltningen 
själv råder över har negativt utfall. ett sådant internt område är logg-
uppföljning avseende larm i iT-system. detta kan göras på ett bra sätt 
först när ett nytt system för insamling och analys av loggar kan göras.
 Arbete pågår med att åtgärda och informera om de negativt avvik-
ande momenten. För de som berör bristande följsamhet i nämnderna 
krävs andra åtgärder än för de, som ligger inom förvaltningens egen 
verksamhet, och som den därmed har direkt rådighet över. samtliga 
förvaltningar måste därför göras medvetna om vad de kan bidra med 
för att minska risken inom de förvaltningsövergripande områdena, 
och därmed bidra till att kommunens hela verksamhet i dessa delar 
förbättras under 2014.

Investeringsuppföljning – nämnden

Kommunstyrelsen har haft nettoinvesteringar på 7 844 tkr, vilket är 
2 943 tkr under budget. ombudgetering om 890 tkr har godkänts för 
bl.a. fortsatta investeringar i PA-system och därtill kopplad central 
användaradministration samt för åtgärder för ny serverhall i kommun-
huset i samband med dess renovering.
 Bland genomförda investeringar finns fortsatta investeringar i lär-
plattor m.m. för de förtroendevalda och arvodering av konstnärer för 
utsmyckning av rondell vid norra infarten till gislaved. natur- och kultur-
stig gislaved har slutförts, men de budgeterade kostnaderna har av 
redovisningstekniska skäl överförts till driftbudgeten. det tvååriga 
projektet har slutförts till en total kostnad om 737 tkr, vilket till hälften 
finansierats med statsbidrag. Investering i system för synpunktshante
ring om 130 tkr har inte behövts, då en gemensam plattform inom 
det gemensamma e-utvecklingssamarbetet i länet kunnat användas.
 inom mark- och exploateringsverksamheten har 1 905 tkr använts 
för inköp av mark och fastigheter och försäljningar har gett 2 086 tkr. 
Två markområden i Hestra vid Ådalens verksamhetsområde, en fastig-
het i Klo, en fastighet i Tokarp samt mark i Fållinge och två områden i 
smålandsstenar för gatureglering har förvärvats. Fyra bostadstomter 
har sålts liksom industrimark i smålandsstenar, Anderstorp och gisla-
ved. Bygg- och miljönämnden har fått ersättning för utförda detalj-
planer med 500 tkr och kostnader för miljöundersökningar har uppgått 
till 200 tkr. inga särskilda insatser för exploatering eller sanering av 
mark har genomförts, varför 2,6 mnkr återlämnats.
 För utveckla och säkerställa gemensamma iT-system krävs kontinu-
erliga investeringar. Under året har bl.a. satsningar gjorts i brandvägg, 
serverinfrastruktur, klienthantering och backup- och lagringssystem. 
Övergång till centralt ägande av personadator och smarta klienter har 
påbörjats.
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ordförande: Bertil valfridsson (M)
Förvaltningschef: Johan nilsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,2 %

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

intäkt 14 356 14 786 14 410 -376

Kostnader -43 878 -46 624 -46 015 609

Nettokostnader -29 522 -31 838 -31 605 233

Nettoinvesteringar -2 206 * -2 326 -2 216 110

i nettoinvesteringar ingår 100 tkr som försäljningsintäkt av hävare.

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

nämnd -80 -127 -76 51

räddningstjänst -29 694 -31 711 -31 908 -197

Krisberedskap 252 0 379 379

Totalt -29 522 -31 838 -31 605 233

Uppgift
nämndens ansvar omfattar trygghets- och säkerhetsområdet med den 
kommunala räddningstjänstens uppgifter i centrum. Utöver räddnings-
tjänst ingår även samordning inom krisberedskapsområdet och inom 
kommunens interna skydd.
 Tryggheten ska ökas genom att med olycksförebyggande och 
skade avhjälpande åtgärder medverka till att antalet bränder och andra 
olyckor samt skador därav fortlöpande minskar. detta ska särskilt 
gälla skador på människor, miljö, oersättlig egendom och annan egen-
dom av högt värde. samhällets förmåga att förebygga och hantera 
extraordinära händelser ska stärkas.

Måluppfyllelse
Året som gått har till stor del präglats av den omorganisation som 
genomförts. det har påverkat målen eftersom räddningstjänsten har 
haft många interna processer och lagt mycket kraft i förändrings-
arbetet. Till detta har ett nytt verksamhetssystem införts som först 
2014 kommer förenkla och förbättra arbetet.
 grunden för den nya organisationen är klar vilket innebär att arbetet 
kan dra igång på allvar och arbetet kontinuerligt förbättras för att uppnå 
ett bättre skydd för våra kommuninvånare.

Ekonomiskt resultat
räddningstjänsten redovisar ett överskott på 233 tkr. Underskottet på 
intäkter beror främst på att tillsynsverksamheten inte har genomförts 
samt att försäljningsintäkterna av fordon blev 100 tkr istället för budge-
terat 260 tkr. Verksamhetens kostnader redovisar överskott på 609 tkr, 
införandet av FiP-bilar försenades kraftigt vilket medfört ett överskott 
på kapitalkostnader. Under året har det satsats ca 600 tkr för utbildning 
av deltidsbrandmän. i samband med räddningstjänsten omorganisation 
har det varit stora kostnader för organisationskonsulter och avgångs-
vederlag.
 investeringarna för 2013 är totalt 2 098 tkr. den största enskilda 
investeringen är fem stycken FiP-bilar för 1,8 miljoner. Under året har 
investeringen av sambandssystemet rakel avslutats som påbörjades 
2010, investeringsutgiften 329 tkr från 2013, totalt är investeringen på 
921 tkr.

Personal
verksamheten under 2013 har till stor del präglats av den organisations-
förändring som inleddes i maj 2012 och genomfördes vid årsskiftet. 
syftet har varit att skapa bättre förutsättningar för ett bredare arbete 
med skydd mot olyckor samtidigt som tillgängligheten till hjälp vid 
nödlägen ska förbättras. i korthet innebär förändringen en balanse-
ring av proaktivt och reaktivt arbete, ett förtydligande av chefskapet 
samt att fokus flyttas från kollektiv till individ när det gäller ansvar i 
verksamheten.
 Under året har viss personalomsättning skett. Fem medarbetare 
har slutat sina anställningar. Två av dessa tjänster är tillsatta och tre 
är vakanta.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 
(målet är den ej ska  
överstiga 4 % för 2013)

0,4 2,7 1,3 2,5

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 0,0 60,7 38,2 71,8

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 100 66,6 66,6 66,7

Andel män som  
arbetar heltid 100 96,6 96,6 96,4

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99 % 0 33,3 33,3 33,3

Andel män som  
arbetar 75 – 99 % 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 % 0 0 0 0

Andel män som  
arbetar mindre än 75 % 0 3,3 3,3 3,6

Analys
Sjukfrånvaro
Under 2013 har tre långtidssjuka bland våra heltidsanställda rehabili-
terats. i sviterna av omorganisationen kan vi se ut ökat antal kortare 
sjukskrivningar. På deltid har tre långtidsjuka också rehabiliterats och 
är tillbaka i beredskap.

Framtid

den omorganisation som genomfördes under 2013 är i princip klar. 
Det finns mindre delar att förbättra men det sker mer utifrån ett per-
spektiv av ständiga förbättringar och verksamhetsjusteringar. Allt fler 
medarbetare har funnit sin roll i organisationen vilket kommer att 
med föra ett stabilare arbete med att bibehålla och utveckla såväl det 
olycksförebyggande arbetet som det skadeavhjälpande arbetet. 
grunden är lagd för att kunna hjälpa våra kommuninvånare på bättre 
sätt.
 Under året kommer kvalitetssäkring av egen personal, uppgradering 
av fordonsparken, framtagandet av förutsättningarna för en bra arbets-
rättslig plattform samt att slutföra samt integrera olika verksamhets-
system vara prioriterade arbeten. naturligtvis så pågår arbetet med 
att hjälpa våra kommuninvånare fortlöpande.

Intern kontroll
internkontrollplan är framtagen under november 2013 och gäller även 
för 2014.

Investeringsuppföljning – nämnden

nämnden har använt större delen av sin investeringsbudget. största 
kostnaden är inköp av 4 st FiP-bilar (första insatsperson) 1 773 tkr 
samt sambandssystem 329 tkr.
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ordförande: staffan sjöblom (M)
Förvaltningschef: Peter edvinsson
Andel av kommunens driftbudget: 3,2 %

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

intäkt 92 953 95 430 96 885 1 455

Kostnader -141 281 -137 321 -143 264 -5 943

Nettokostnader -48 328 -41 891 -46 379 -4 488

Avsättning driftfond 
vA 690 0 -2 261 -2 261

saldo driftfond vA 3 499 3 499 1 238 2 261

Avsättning till fond 
deponi 422 0 1 240 1 240

saldo fond deponi 19 206 19 206 20 446 -1 240

Nettoinvesteringar 29 856 37 740 19 593 -18 147

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

Adm/nämnd/internt -8 559 -5 459 -5 441 18

väghållning -31 643 -28 502 -32 172 -3 670

Park/osa -8 096 -7 953 -8 765 -812

Miljö -31 23 -1 -24

vA 0 0 0 0

renhållning 0 0 0 0

Totalt -48 328 -41 891 -46 379 -4 488

Uppgift
Tekniska nämnden har till uppgift att driva en god kommunal service 
till allmänheten, organisationer och myndigheter inom verksamhets-
områdena: väghållning med gatubelysning och trafiksäkerhet, torg 
och andra allmänna platser, parker och exploateringsmark, vatten-
försörjning och avloppsbehandling, avfallshantering och renhållning 
samt miljö inkluderat operativ kalkning av vattenmiljöer. nämnden är 
dessutom kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet.

Måluppfyllelse
1 350 meter gång- och cykelväg har byggts, huvudsakligen i samband 
med om byggnad av stötabo i Anderstorp, Åbjörnsgatan, och Torg-
gatan i gislaved.
 Tekniska kontorets arbete med att ta fram en gatuplan som klargör 
standarden och underhållsbehovet angående gislaved kommuns 
gator och vägar pågår.
 Tekniska kontoret arbetar med att ta fram en va-plan som klargör 
utbyggnadsbehovet i gislaveds kommun. Klart 2014.
 Teknisk kontoret arbetar med förebyggande arbete för att klara 
nollvisionen angående trafiksäkerhet. Exempelvis arbetar vi med att 
utföra nya cykelbanor och att ta bort farliga korsningar. Under 2013 
har ingen förolyckats på kommunala vägnätet, kommunens nollvi-
sions mål är uppfyllt.
 Målet att tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till våra kommun-
invånare är uppfyllt.
 Tekniska nämnden fortsätter upprustning av minst en lekplats per 
år är utfört genom en nybyggd lekplats på sörgården i gislaved.

Ekonomiskt resultat
Årets resultat blev ett underskott om 4 488 tkr för tekniska förvaltningen. 
Avvikelse mot budget är kopplat till i huvudsak förändrad redovisnings-
princip för vägbidrag, ändrad fördelning av budgeterade belysnings-
kostnader och underskott i parkverksamheten. Tidigare år har intäkter 
från skogsförvaltningen balanserat ut underskott i parkverksamheten. 
omfördelning av budgetmedel till park har skett inom driftsramen, 
delvis på bekostnad av belysningsbudgeten.
 Program ”Administration/intern service” har gett ett underskott om 
18 tkr. Alla vakanta tjänster är tillsatta under året, inklusive den ny-
inrättade projektledartjänsten.
 Program ”väghållning” prognostiseras totalt efter augusti till ett noll-
resultat men hamnade vid årets slut på -3 670 tkr. den främsta förkla-
ringen till försämringen är kopplat till ändrade redovisningsprinciper för 
vägbidrag, 1 645 tkr. Tidigare har föregående års beslut från Trafik verket 
för ”enskilda vägar” bokförts och betalats ut till föreningarna på inne-
varande år och tekniskas del i dessa bidrag har bokförts och betalats 
ut på samma sätt. I och med att datum för Trafikverkets beräkning är 
i december föregående år ska nu tekniska kontorets kostnader för 
”vägbidrag” bokas upp på föregående år. 
 Belysningskostnaden i år är 507 tkr högre än föregående år, kopplat 
till att gislaved energi fakturerat för låg avgift 2012, vilket reglerats på 
verksamhetsår 2013 med 253 tkr och ytterligare lika mycket fattades 
därför i budgeten för 2013. därutöver är belysningskostnaderna 
1 180 tkr högre än budget, vilket är ett misstag vid budgeteringen.
 verksamheterna ”Toppbeläggning” och ”Beläggningsunderhåll” 
genererade tillsammans ett överskott om 454 tkr, som delvis täckte det 
sammanlagda underskottet 849 tkr, i verksamheterna Kommunikation, 
Trafikinformation, Vinterväghållning, Gaturenhållning och Vägmärken.
 Program ”Park/osA/skog” har gett ett underskott om 812 tkr, vilket 
är kopplat till ökade insatser av yrkesarbetare för att klara skötseln av 
våra parker och rondeller. Fr.o.m. november 2013 tillkom skötsel av 
ytterligare fem rondeller, då kommunen övertog f.d. väg 27 genom 
Gislaveds tätort av Trafikverket.
 ”Miljö” har gjort ett nollresultat vilket var förväntat i augustiprognosen.
 Utfall för ”renhållningen” 2013 blev ett överskott med 1 118 tkr, 
varav 122 tkr är ränta på fonderade medel. orsak till överskottet är i 
huvudsak minskade kostnader för omhändertagande av material vid 
återvinningscentralerna, p.g.a. bra upphandlingar som har genererat 
bra avtal.
 Tillgängliga medel för återställning av Mossarpstippen och renhåll-
ningskollektivets medel uppgår till totalt 20 446 tkr.
 ”vatten och avlopp” har gjort ett underskott om 2 275 tkr, som regle-
ras mot va-kollektivets fond (UB 2013-12-31 = 1 239 tkr). skillnaden 
mellan det prognostiserade nollresultatet i augustiprognosen och 
utfallet beror till stor del på ökade renoveringskostander av gasled-
ningar vid avloppsreningsverket i gislaved samt renoveringskostnader 
för vattenverket i gislaved. debiterade anläggningsavgifter var i år 
2 090 tkr, mot 1 817 tkr föregående år.
 Ändrade redovisningsprinciper innebär att tidigare bokförda  
”gatubyggnadsersättning” från mark- och exploateringsenheten, 
motsvarande 50 procent av försålda tomter, har förts tillbaka till 
mark- och exploateringsenheten. Principen har existerat sedan 
1980-talet och har utgjort en del i förädlingsvärdet i tomtpriskalkylen. 
Tekniska ska fr.o.m. 2014 få ökad budget med 1 500 tkr, och på  
driften med 150 tkr mer för drift av nya gator.

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. 
Under 2013 har vi rekryterat en ny förvaltningschef, en gruppledare 
inom gata, en ny projektledare, en va-tekniker samt en yrkesarbetare.
 Tekniska kontoret har under det senaste året fokuserar på arbets-
miljön och ledarskapet. Medarbetarsamtal och lönesamtal ser vi som 
en mycket viktig del i utvecklingen av våra medarbetare och chefer. 
Under året har att en mindre organisationsförändring genomförts så 
att varje chef/arbetsledare får en möjlighet att genomföra ett arbete 
med hög kvalitet.
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Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 
(målet är den ej ska  
överstiga 4 % för 2013)

3,5 2,2 3,3 4,3

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 27,5 23,3 34,8 69,3

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 90 91,7 91,7 91,7

Andel män som  
arbetar heltid 97,9 100 100 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99 % 10 8,3 8,3 8,3

Andel män som  
arbetar 75 – 99 % 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 % 0 0 0 0

Andel män som  
arbetar mindre än 75 % 2,1 0 0 0

Resultat
den totala sjukfrånvaron har under året ökat till 4,3 procent. Ökningen 
består av att vi haft två personer som har genomgått förslitningsopera-
tioner och har då varit sjukskrivna under en längre tid. detta betyder 
och andra sidan att korttidsfrånvaron har minskat.
 Förvaltningen har en person som arbetar deltid.

Analys och slutsatser av resultatet
den långa sjukfrånvaron är saker som vi bär med oss från många år 
tillbaka då det inte var viktigt med arbetsmiljön i samhället. Kunskapen 
som vi har med oss så är det fortsättningsvis viktigt att vi tillsammans 
arbetar för en bra arbetsplats där vi inom förvaltningen lägger fokus 
på vår personal för att skapa en bra arbetsmiljö.
 På tekniska kontoret som traditionellt sett varit en mansdominerad 
arbetsplats, och till viss del fortfarande är, välkomnas deltidsarbete. 
Heltid är en rättighet på tekniska kontoret och alla har idag rätt att 
arbeta heltid. deltid ska vara en möjlighet och förvaltningen ställer sig 
positiva till deltidsarbete.

Miljö

Tekniska nämnden har stor påverkan i kommunens miljöarbete.
 genom anläggande av nya gång- och cykelvägar har miljön rent all-
mänt förbättrats samt en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter 
skapats.
 Åtgärder för att minska energiförbrukningen har under året genom-
förts i den allmänna gatubelysningen genom samarbete med gislaved 
energi AB. vid uppförande av ny cykelbana utmed Åbjörnsgatan har 
vi satsat på led belysning som dimras ned till 50 procents effekt under 
viss tid på natten.
 insamling av farligt avfall från hushåll har utförts med miljöbil.  
Tekniska kontoret har också genom deltagande i ”europa minskar 
avfallet” genomfört en tävling mellan skolorna i kommunen med syfte 
att minska matavfallet med gott resultat för de deltagande.
 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 
inventering enligt MiFo. Arbetet ska vara utfört under 2015 då man 
redovisar ett slutdokument.

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 vårt visionsdokument.
 För våra yngsta kommuninvånare kommer en fortsatt upprustning 
av våra lekplatser att ske successivt under de närmaste åren.
 Gislaveds kommun har en låg olycksstatistik för oskyddade trafi-

kanter. det är viktigt att det arbetet får fortsätta och resultera i ytterligare 
investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder.
 va-verksamheten kommer under de närmaste åren att koncentreras 
på framtagande av va-plan (både inom och utom verksamhetsområden) 
och saneringsplan (förnyelse av uttjänta ledningar). va-planen tas 
fram i samarbete med bygg- och miljöförvaltningen och kommun-
styrelseförvaltningens planerings- och miljöenheter.
 Länsstyrelsens föreläggande om verksamhetsområden kommer ock-
så att styra investeringarna inom va-verksamheten under ett antal år.
 Kraven på våra vatten- och avloppsreningsverk kommer att bli 
större och problemet med slam måste också lösas.
 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 genom-
föras under planerad tid och finansieras med de medel som avsatts 
för ändamålet.
 Alla gamla nedlagda deponier, ca 25 stycken, som finns inom kom-
munen behöver undersökas om det finns föroreningar som behöver 
åtgärdas. några kommer sannolikt att kräva extra täckning. vissa 
kanske till och med måste saneras, vilket i så fall kommer att med-
föra en hel del 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 så att vi även framledes 
kan locka kompetent arbetskraft till jobb och boende i gislaved.
 
Intern kontroll
Tekniska nämnden har under året antaget en ny handlingsplan för 
internkontroll med följande punkter i fokus.

• Ekonomi/Budgetuppföljning
• Målarbete
• Avtalstrohet
• Vaverksamhet
• Delegation
• Säkerhet

Punkterna följs upp fortlöpande under året och lyfts till november-
nämnden. Någon sammanställd rapport från internkontrollen finns 
inte för 2013.

Investeringsuppföljning – nämnden

Under året kom vi igång ovanligt sent med de större investeringar 
p.g.a. ekonomi och bristande planering angående markfrågor. detta 
innebär att vi endast har gjort åt 57 procent av investeringsbudgeten 
som vi hade i maj.
 Fållinge detaljplan: område planerat för etablering av åkeriverksam-
het i anslutning till väg 153. ombyggnad och tillbyggnad av gata har 
gjorts, samt vatten- och avloppledningar har anslutits till Fållinge från 
strandsnäs i smålandsstenar. Arbetena färdigställdes och avslutades 
under 2013.
 Broaryd: va-ledningar har anslutits till industriområdet i Broaryd. 
Tidigare leddes spillvattnet via slamavskiljare till ett dike/bäck. efter 
anläggandet av va-ledningar renas spillvattnet nu i Broaryds renings-
verk. Arbetena färdigställdes och avslutades under 2013.
 Gröne mosse detaljplan: va-ledningar och gator anläggs på området 
gröne mosse. värmeverket är anslutet till kommunalt va. dagvatten-
hantering i öppna system med diken och dammar. dagvattendam-
marna anläggs under 2014. När intresse finns för exploateringsmark 
på gröne mosse anläggs resterande va och gator, tilläggsanslag 
krävs då. grundarbetena gällande gata och va-huvudledningar i de 
större stråken är färdigställda.
 Överbyggnad omlastning Mossarpstippen: Byggnationen har 
genom förts under hösten 2013 och byggnaden kommer att stå klar 
för besiktning och drifttagande under februari 2014.
 Torggatan i Gislaved: delen mellan storgatan och södra Långgatan 
har under året fått reinvesterade va-ledningar samt en ny vägsektion. 
Projektet är en dela av gislaved stads översiktsplan. Hela projektet 
kommer att bli klart under 2014.
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ordförande: Lars Larsson (C)
Förvaltningschef: susanne norberg
Andel av kommunens driftbudget: 0,7 %

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

intäkt 10 525 9 685 10 225 540

Kostnader -20 542 -20 390 -20 795 -405

Nettokostnader -10 017 -10 705 -10 570 135

Nettoinvesteringar -247 -1 091 -586 505

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

nämnd och  
administration -4 261 -4 206 -3 791 415

Bygg- och  
planenheten 805 -421 126 547

Kart- och  
mätenheten -2 003 -1 630 -1 188 442

Miljöenheten -2 191 -2 048 -2 330 -282

Bostadsanpassning -2 367 -2 400 -3 387 -987

Totalt -10 017 -10 705 -10 570 135

Uppgift
Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som han-
terar planläggning, bygglov, bygganmälan samt bostadsanpassning 
med stöd av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassnings-
bidrag.
 nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskydds-
frågor 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.

Måluppfyllelse
servicen till allmänhet, myndigheter och politiker bedöms ha varit bra. 
Informationsmaterial finns skriftligt och bra information om verksam-
heten finns på hemsidan, där man också finner Bygglovsguiden som 
förklarar och vägleder besökaren genom ovana begrepp och blanketter 
24 timmar om dygnet.
 Tillsynsarbetet inom byggområdet har omfattat allt från ovårdade 
tomter och höga häckar till olovligt byggande. Även några fall av 
byggnation i strid mot gällande strandskyddsbestämmelser har han-
terats under året. dessutom har tillsyn genomförts av några få ärenden 
av s.k. enkelt avhjälpta hinder. Under året har bygglovsenheten för-
stärkts och möjligheterna att utföra arbetsplatsbesök i enlighet med 
den nya plan- och bygglagen har därmed förbättrats.
 Tillsyns- och kontrollarbete enligt miljöbalken och livsmedels-
lagstiftningen har genomförts under året. Arbetet enligt dessa  
lagstiftningar präglas också av en mängd tillstånds-, anmälnings-, 
och registreringsärenden samt klagomål.
 inom ramen för ett projekt har enskilda avloppsanläggningar har 
fortsatt arbete gjort för hantera de anläggningar bedöms som brist-
fälliga.

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett ekonomiskt resultat på 135 tkr. i det totala resultatet 
finns avvikelser från budget både vad avser ökade intäkter som högre 
kostnader.
 intäkterna för bygglov och detaljplanerna överstiger budget med 
469 tkr bland annat p.g.a. nya taxan gett högre intäkter och trots att 
antalet bygglovsärenden har minskat något. inom kontot för fysisk 
planering finns även energirådgivningen, totalt visar fysisk planering 
på ett överskott på 524 tkr.
 Bostadsanpassningsbidragen redovisar ett underskott på 987 tkr. 
Antalet bidragsansökningar har ökat med ca 25 procent. Antalet bidrag 
har varit betydligt fler än under 2012, dessutom har det varit ett antal 
”större ärenden”. i jämförelse med 2012 är kostnaderna drygt i miljon 
högre. På sikt bedöms att antalet ärenden och kostnader för bostads-
anpassningen komma att öka i takt med kvarboendeprincipens inrikt-
ning mot mer vård i hemmet och en åldrande befolkning.
 Kart- och mätenhetens kostnader och intäkter är lägre än budget 
vilket resulterat i ett överskott på 442 tkr. en viktig del i överskottet är 
att det under året funnits deltidspensioneringar. dessa vakanser som 
man har löst inom befintlig bemanning.
 Miljöenhetens redovisar ett underskott på 282 tkr huvudsakligen 
p.g.a. att miljöenheten under året haft extra lönekostnader för en extra 
tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör som enbart har arbetat 
med handläggning av enskilda avlopp. Miljöenheten har också finansi
erat upptagande av en bil från sjön Fegen till en kostnad av ca 50 tkr.
 sammanfattningsvis överstiger nämndens intäkter budget med 
540 tkr samtidigt som kostnaderna är 405 tkr högre.
 Årets investeringar avser inköp av kontorsmaskiner samt det under 
2008 påbörjade projektet för digitalisering av bygglovsarkivet.  
Förbrukningen av medel under 2013 avser huvudsakligen arkivarbete. 
Färdigställande av digitaliseringsarbetet planeras bli finansierat med 
hjälp av ombudgetering.
 sammantaget bedöms att nämnden bedrivit sin verksamhet utifrån 
principen om god ekonomisk hushållning.
 de investeringar som är genomförda under 2013 avser främst pro-
jektet för digitalisering av bygglovsarkivet. Färdigställande av digitali-
seringsarbetet planeras bli finansierat med hjälp av ombudgetering 
och tilläggsäskande.
 verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med 
en god ekonomisk hushållning.

Personal
Förvaltningen har totalt 34 anställda. Under året har ny förvaltnings-
chef tillträtt.
 den ställföreträdande chefen var tillförordnad förvaltningschef fram 
till att ny chef var på plats. Under året har rekrytering gjorts av en mät-
ingenjör, samt 1,5 byggingenjör.
 Personalomsättningen har sjunkit under året, vilket är mycket positivt. 
Av 34 anställda är två visstidsanställda.
 Medarbetarenkäten som genomfördes under året visar att persona-
len trivs på sin arbetsplats samt känner sig uppskattade och har bra 
förtroende för ledningen.
 Förvaltningen har under året satsat på kompetensutveckling.  
detta är något som syns i den kartläggning som gjorts över utbild-
ningskostnader. Förvaltningen har många gånger valt webbaserade 
utbildningar som är mycket tid- och kostnadseffektiva samt bra ur  
ett miljöperspektiv.
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Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 
(målet är den ej ska  
överstiga 4 % för 2013)

3,0 5,8 4,5 2,1

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 0,0 69,1 72,6 19,8

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 79,0 60,4 78 76,19

Andel män som  
arbetar heltid 100 100 100 91,67

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99 % 0 0 6,21 4,76

Andel män som  
arbetar 75 – 99 % 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 % 5,3 5,3 15,2 19,5

Andel män som  
arbetar mindre än 75 % 0 0 0 8,33

Andelen kvinnor som arbetar heltid har minskat något sedan 2012  
då var det 78 % av kvinnorna som arbetade heltid. Under 2013 var 
det 76,19 %. Andelen män som arbetar heltid har sjunkit från 100 % 
till 91,67 %. Andelen män som arbetar mindre än 75 % har ökat från 
0 % till 8,33 %. Andelen kvinnor som arbetar mindre än 75 % har ökat 
från 15,2 % till 19,05 %.

Analys och resultat
resultatet i form av statistik visar på relativt stora förändringar. i och 
med att bygg- och miljöförvaltningen är en mindre förvaltning med  
ca 34 anställda får små förändringar stor genomslagskraft i statistiken. 
Ur ett jämställdhetsperspektiv visar dock siffrorna på något bättre 
jämställdhet under 2013 jämfört med 2012.

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 handläggningen av markföroreningsfrågor i samband med detalj-
planearbete. Även en trafikolycka med utsläpp har hanterats utifrån 
föroreningsrisker. dessutom har ett mycket stort arbete lagts på vind-
kraftsärenden där olika områden på olika sätt och i olika omfattning 
handlagts under året.
 Kommunen är engagerad i länsstyrelsens inventeringsprojekt som 
baseras på miljömålet ”giftfri miljö” och innebär att förekomsten av 
förorenad mark vid pågående verksamheter ska inventeras.
 Bygg- och miljöförvaltningen har sedan 2010 arbetat med projekt 
att inventera befintliga avlopp inom Lillåns avrinningsområde. Under 
2013 har miljöenhetens arbete i detta att genomförts genom en projekt-
anställning. nämnden kommer även fortsättningsvis att satsa på att 
inventera enskilda avlopp i syfte att fler åtgärdar bristfälliga avlopp. 
detta för att minska den miljöbelastning som bristfälliga avlopp utgör.
 Mängden köldmedium redovisas ett år i efterhand och under 2012 
fanns i gislaveds kommun 150 objekt med 10 kg köldmedium (HCFC 
och HFC) eller mer. den totala mängden HCFC var 263 kg och HFC 
9 225 kg. Mängden HCFC minskar successivt medan mängden HFC 
ökar. Klorfluorkolväten, HCFC, har ozonnedbrytande egenskaper och 
bidrar dessutom till växthuseffekten. idag får HCFC endast användas 
som köldmedium i befintliga kyl/frys och andra klimatanläggningar. 
Anläggningarna får inte längre fyllas på med HCFC vid service och 
underhåll. regeringen har beslutat att användningen av HCFC ska 
med vissa undantag förbjudas helt i sverige till 2015. HFC-föreningar 
används som alternativ till HCFC. HFC innehåller inte klor och bryter 
därmed inte ner ozon. HFC-gaser bidrar däremot till växthuseffekten.
 nämnden har en halvtidstjänst som energi- och klimatrådgivare på 
förvaltningen. nämnden antog en plan för energi- och klimatrådgiv-
ningen för år 2013. Genom energirådgivningen finns möjlighet att verka 
för en övergång till mer koldioxidneutral uppvärmning. i en framtida 
stadsplanering bör ytterligare uppmärksamhet ägnas åt möjligheten till 

biobränslebaserad när- och fjärrvärmeproduktion. Även möjligheterna 
att tillvarata överskottsvärme inom industrin måste beaktas.
 Bygg- och miljöförvaltningen väljer när det möjligt webbaserade 
utbildningar för att spara tid, pengar och miljö.

Framtid

Det finns framtagna detaljplaner för att möjliggöra nybyggnation av 
villor i samtliga tätorter.
 en viktig uppgift som är att omarbeta detaljplaner med gamla eller 
inaktuella bestämmelser, vanligtvis industriändamål, där tidsbegrän-
sade lov för annan användning getts. Arbete med att möjliggöra en 
effektivare planeringsprocess skall genomföras under året.
 Fokus på arbetet med gestaltningsfrågor ska fortsätta då detta är 
ett av nämndens prioriterade mål samt något som starkt bidrar till en 
mer attraktiv kommun. strävan efter god gestaltning och attraktiva 
miljöer ska prägla arbetet med såväl enskilda bygglov och detaljplaner 
som övriga utvecklingsprojekt.
 energi- och klimatrådgivningen har bedrivits mycket aktivt under 
2013 och kommer även i fortsättningen ha mycket olika aktiviteter 
och rådgivning till privatpersoner, idrottsföreringar och företag.
 Kart- och mätenheten har under 2013 administrerat gislaveds 
kommun byte av höjdsystem till det nationella systemet rH2000. 
detta kommer bland annat att leda till att vi får ett höjdsystem av 
mycket hög kvalitet. I och med att fler kommuner och myndigheter 
ansluter sig kommer datautbyte och projekt som går över kommun-
gränser att förenklas.
 Bygg och miljönämnden avser att intensifiera arbetet kring enskilda 
avloppsanläggningar. Med all sannolikhet kommer ett stort antal till-
ståndsärenden att behöva handläggas. Handläggningen av ärenden 
kring markföroreningar och vindkraft fortgår och kommer även att 
under 2014 kräva ytterligare insatser. Parallellt med all händelsestyrd 
handläggning av ärenden, genomförs egeninitierade inspektioner på 
tillsynsobjekt.
 För att effektivisera och komprimera nämndens arkiv upphandlades 
under 2008 ett system för digital arkivering av bygglovshandlingar. 
digitaliseringen innebär att ritningar och övriga handlingar skannas och 
arkiveras elektroniskt och inte i pappersformat. Under året finns planer 
på att bygglovshanteringen skall bli mer digital, dvs. all granskning 
och hantering av ärendet skall ske digitalt.
 Under året kommer alla verksamhetsprocesser att analyseras.

Intern kontroll
internkontrollplanen som fastställdes av nämnden 2010 innehåller 9 st 
kontrollmoment, som dock inte avses bli kontrollerade varje år. För 
2013 har den interna kontrollen haft följande omfattning. Kontroll har 
gjorts av efterlevnaden av nämndens delegationsordning. stickprov 
har gjorts av delegationsbeslut inom nämndens olika ansvarsområden. 
Leverantörsfakturor och löneunderlag granskas kontinuerligt och det 
ekonomiska utfallet av verksamheten följs upp varje månad varav 
del årsbokslut upprättas per 31 mars och 31 augusti. i samband med 
delårsboksluten följs också den årliga planeringen upp för att säker-
ställa att syftet med verksamheten bedrivs enligt uppställda mål.

Investeringsuppföljning – nämnden

i det pågående projektet för digitalisering av kommunens bygglovarkiv 
har t.o.m. 2013 samtliga akter gåtts igenom, skanning är påbörjad. 
Just nu återstår ca 8 000 ärenden att skanna. Arbetet har under större 
delen av året utförts med hjälp av två projektanställda, som arbetat med 
arkivet. då uppbyggnaden innebär att arkivhanteringen blir betydligt 
enklare i framtiden betraktas denna som investering. Arbetet är mycket 
omfattande och har tagit längre tid än planerat då kvaliteten på hand-
lingarna är avgörande för framtiden. Projektet beräknas pågå även 
2014 och avses bli finansierat med hjälp av ombudgeteringar inom 
investeringsbudgeten samt äskanden av extra investeringsmedel. 
därefter bör projektet med digitalisering av arkiv avslutas.
 genom att investeringarna inte framskridit i den takt som tänkts 
föreslås att 400 tkr, som inte förbrukats under året ombudgeteras för 
färdigställande av det digitala arkivet. samt att tilläggsäskandet av 
400 tkr beviljas.
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Andel av kommunens driftbudget: 36,8 %

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

intäkt 92 659 83 315 95 127 11 812

Kostnader -600 261 -627 995 -632 035 -4 040

Nettokostnader -507 602 -544 680 -536 908 7 772

Nettoinvesteringar -4 912 -5 643 -2 882 2 761

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

stab -13 556 -16 419 -15 022 1 397

individ och  
familjeomsorg -103 055 -107 209 -105 745 1 464

vård och omsorg -289 462 -309 921 -304 273 5 648

Funktionshinder 
och stöd -101 529 -111 131 -111 868 -737

Totalt -507 602 -544 680 -536 908 7 772

Uppgift
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose 
kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt gällande 
lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. socialnämnden har 
det politiska ansvaret för verksamheterna inom individ- och familje-
omsorg, äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade, vård och 
stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso och sjukvård, flyktingfrågor 
och integration.
 socialnämnden ansvarar också för tillståndsgivning till alkohol-
servering och tillsyn i enlighet med Alkohollagen. socialnämnden har 
också uppgiften att leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder 
som ligger inom nämndens ansvarsområde samt att leda och sam-
ordna samverkan med andra nämnder i syfte att skapa en helhetssyn 
i arbetsmarknadsfrågor.
 socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och mål-
sättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

Måluppfyllelse
socialnämnden har arbetat med de fyra konkretiserade mål som 
kommunfullmäktige har gett i uppdrag till nämnden samt årets 
nämndmål. nämndmålen utgår från kommunens övergripande mål, 
de konkretiserade målen samt interna processer inom förvaltningen. 
nämndens samtliga mål har tillsammans varit styrande för nämndens 
verksamhet. en stor del av målen har uppnåtts under 2013 men ett 
antal mål har karaktären av att gälla under en längre period än ett år 
varför de inte kan anses uppfyllda i dagsläget. i de fall som målen 
inte har uppfyllts och de har en koppling till ekonomi redovisas ett 
överskott i den ekonomiska redovisningen. socialnämnden anser 
därmed att man uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Ekonomiskt resultat
socialnämnden totalt redovisar ett överskott på 7 772 tkr. det positiva 
resultatet är av engångskaraktär för år 2013. Utifrån god ekonomisk 
hushållning har nämnden inte tagit avsatta resurser i bruk när verksam-
het inte är genomförd. i övrigt är överskottet kopplat till att nämnden 
under året aktivt har arbetat för att anpassa verksamheten till den 
ram som gäller för socialnämnden år 2014.
 Programområdet för socialförvaltningens stab redovisar ett över-
skott på 1 397 tkr. Centrala utbildningsmedel, som finns budgeterade 
inom staben, har finansierat utbildning till verksamhetspedagoger 

inom programområdet Funktionshinder och stöd. i samband med 
införandet av KomHem (hemsjukvården) lades 2 456 tkr centralt i 
stabens budget. dessa medel är från och med år 2014 överförda i  
sin helhet till programområde vård och omsorg.
 Programområdet individ- och familjeomsorg redovisar ett överskott 
på 1 464 tkr med överskott inom barn och ungdom och arbetsmark-
nadsorganisationen, respektive ett underskott inom vuxenvården. 
resultatet inom enheten för barn- och familjestöd beror på låga kost-
nader för institutionsvård. enheten för försörjningsstöd redovisar ett 
mindre överskott. situationen har varit stabil under året och överskottet 
beror troligtvis på KUL-projektet (Kommunala ungdomslyftet) och 
andra aktiviteter för arbetslösa som minskar bidragsberoendet.  
enheten för ensamkommande barn redovisar ett underskott, då om-
byggnaden av det nystartade boendet Furuvillan betalades i sin helhet 
under 2013. Hela verksamheten är finansierad av ersättningar från 
Migrationsverket. det negativa resultatet inom enheten för vuxenstöd 
och administration kan kopplas till höga kostnader för institutionsvård, 
familjehem och kontaktmannaskap. enheten för vuxna insatsers under-
skott beroende på kundförluster (obetalda hyror), personalkostnader 
och ökade interna kostnader. Enheten för arbetsmarknad och flyktings 
positiva resultat beror på stora intäkter från Arbetsförmedlingen, ökat 
antal tolkuppdrag och att utgifterna har hållits sig inom budget. enheten 
för psykisk ohälsa redovisar ett överskott vilket till allra största del 
beror på oreglerade medel gentemot sjuksköterskeorganisationen 
inom programområdet vård och omsorg.
 Programområdet vård och omsorg gör totalt ett överskott på 
5 648 tkr. Särskilda boenden redovisar ett överskott där genomförda 
anpassningar under året har vänt ett underskott till ett överskott. inför 
2014 kommer det att vidtas åtgärder för att minska sårbarheten för 
de mindre områdena. Att ”sprida ut” korttidsplatser till de mindre 
boendena med fast ersättning/plats och även omvandla några platser 
från vårdbostadsplats till demens-/gruppbostadsplats är exempel på 
detta. Hemtjänsten/hemsjukvården redovisar underskott. det är svårt 
att nå ett nollresultat inom hemtjänsten eftersom befintlig administra-
tion inte kan finansieras fullt ut av tilldelade medel. Rehabenheten gör 
ett överskott totalt medan sjuksköterskeorganisationen redovisar ett 
underskott.
 det ekonomiska resultatet för programområdet Funktionshinder och 
stöd summeras till ett underskott på 737 tkr. För verksamheterna 
gruppbostäder och daglig verksamhet blev slutresultatet ett överskott. 
Överskottet beror på att man aktivt har arbetat för att minska kostna-
derna, för att lyckas med de anpassningskrav som ställts på verksam-
heten i 2014 års budget. Personliga assistentteamets resultat blev  
ett underskott, vilket till största delen beror på att ”de första tjugo 
timmarna” inte har varit finansierade. Verksamheten har i budget för 
2014 erhållit ett tillskott som delvis förväntas täcka de kostnader som 
redovisas i bokslutet. en annan orsak är att behovet av korttidsverk-
samheten fortsatt att öka vilket krävt en högre personalbemanning än 
vad som varit budgeterat. resultatet för enheten för bistånd och stöd 
slutade på ett mindre underskott.

Personal
Under 2013 har de sista byggstenarna i strategin kring ledning och 
styrning satts i sjön genom att förvaltningen nu har fyra program-
områden. den nya organisationen har förtydligat ansvarsområdena 
vilket leder till en bättre struktur jämfört med tidigare, bland annat vad 
gäller arbetet med budget och uppföljningar. För att klara av att hantera 
en i vissa delar krympande verksamhet har man på ett mycket för-
tjänstfullt sätt klarat av att anpassa bemanningen utan behöva säga 
upp personal. vid årsskiftet 2012/2013 tog kommunen över hemsjuk-
vården (KomHem) från landstinget. Socialförvaltningen fick genom 
detta ett tjugotal nya medarbetare. Övertagande har i stort sett fun-
gerat bra, detta till stor del beroende på ett stort engagemang och en 
gemensam vilja i verksamheterna att få en fungerande hemsjukvård. 
Bildandet av teamen har dock blivit lidande av att lokalfrågorna inte 
har kunnat ordnas på ett tillfredsställande sätt. Under året har social-
nämnden genomfört riktade utbildningsinsatser inom de fyra program-
områdena för att vara rustade för de krav som ställs på verksam-
heterna.
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Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 
(målet är den ej ska  
överstiga 4 % för 2013)

4,7 4,7 5,1 5,8

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av 
total sjukfrånvaro

51,8 43,4 47,2 55,9

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid

27,9 29,1 32,6 31,2

Andel män som  
arbetar heltid

70,6 78,3 73,5 65,0

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99 %

45,9 47,3 45 46,2

Andel män som  
arbetar 75 – 99 %

17,6 13 20,4 20

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 %

26,2 23,5 22,4 22,5

Andel män som  
arbetar mindre än 75 %

11,8 8,7 6,1 15,0

Sjukfrånvaro/långtidsfrånvaro
sjukfrånvaron har ökat år 2013. detta följer den negativa utvecklingen 
som gäller för sverige i stort och för gislaveds kommun totalt, men 
socialförvaltningen tillhör också en av de förvaltningar i kommunen 
som har den högsta sjukfrånvaron. Utifrån dessa siffror uppfylls där-
med inte målet angående total sjukfrånvaro. Långtidssjukskrivningarna 
har ökat vilket visar sig i en markant ökning av andelen långtidssjuk-
skrivningar av den totala sjukfrånvaron. Förvaltningens chefer arbetar 
aktivt med dessa frågor i samarbete med personalenheten och 
kommun hälsan.

Heltid/deltid 
Måttet mäter situationen per den 1 november 2013 då det fanns 992 
tillsvidareanställda inom socialförvaltningen (932 kvinnor och 60 män). 
Både andelen kvinnor och män som arbetar heltid har minskat under 
2013. För kvinnorna handlar det om en marginell nedgång men tenden-
sen är inte bra eftersom vi strävar efter att skapa fler heltidsarbeten. 
På grund av att det statistiska underlaget kom oss tillhanda mycket 
sent under bokslutsprocessen har inte någon analys av utfallet kunnat 
göras. denna statistik bör, tillsammans med den fråga som fanns med 
i medarbetarenkäten kring önskemål om tjänstgöringsgrad, användas 
som underlag i det fortsatta arbetet kring heltid/deltidsarbete.

Miljö

Miljöarbetet inom förvaltningen har under året präglats av arbetet 
med införandet av fastighetsnära insamling av avfall, vilket under året 
har införts i femton av förvaltningens verksamheter. Arbetet med att 
öka andelen ekologiska livsmedel inom äldreomsorgen har fortsatt 
under året. År 2012 var andelen ekologiska livsmedel inom social-
förvaltningen 22,5 procent och motsvarande siffra för första halvåret 
2013 är 24 procent (statistik för helåret 2013 finns ännu inte tillgänglig).

Framtid

Omvärldens påverkan på socialnämndens verksamheter: i mars år 2015 
kommer enligt utsaga nya föreskrifter träda i kraft som berör myndig-
hetsutövning då det gäller personers rätt till kontinuitet, påverkans-
möjligheter och hur insatser utförs. det kommer att ställas särkskilda 
krav ställas på att det finns personal i tillräcklig omfattning för personer 
med demensliknade tillstånd och tillgång till arbetsledning dygnet runt 
årets alla dagar. den nationella satsningen på eHälsa som kommun-
fullmäktige har ställt sig bakom ställer krav på kommunen att vara 
aktivt delaktig i införandet och utvecklingen av säker kommunikation i 
vårdsamverkan, digitalisering av trygghetslarm och införandet av inno-
vativa lösningar inom eHemtjänst. Krav på fortsatt teknikutveckling 
inom vård och omsorg kommer att påverka landets kommuner på 
flera sätt framöver vad gäller att anamma kommuninvånarnas behov. 
det kommer i sin tur ställa krav på en bredare kompetens hos den 

personal som ska rekryteras framöver. Utvecklingen kring var det är 
mest lämpligt att få sjukvård, särskilt för gruppen äldre, medför att 
kommunerna ska säkerställa att personer som inte är i direkt behov av 
specialiserad sjukvård ska få tillgång till detta i hemmen. Konsekven-
serna utifrån ett brukarperspektiv är positiva men för gislaveds kom-
mun medför det ökade kostnader då det innebär att nya grupper ska 
få tillgång till mer avancerad hemsjukvård i hemmen. Myndigheternas 
vilja att på ett bättre sätt följa upp hur och av vem personlig assistans 
utförs är bra för att försäkra sig om att de som är beviljade assistans 
får det som de har beviljats. en konsekvens är dock ett ökat uppfölj-
ningsansvar för gislaveds kommun gentemot Försäkringskassan.

Resultatet 2013 och dess påverkan på 2014 och framåt
socialnämndens arbete med prioriteringar har varit långsiktigt och 
resultatet i sin helhet 2013 är underlag för gjorda prioriteringar i mål 
och budget 2014. en positiv utveckling med färre placeringar inom 
barn och unga har gett möjlighet att med omfördelningar finansiera 
nya behov som exempelvis Barnahus. de senaste åren har social-
nämnden redovisat en överkapacitet i vårdbostäder och en för stor 
kostym för det kommunala utförandet av hemtjänst. socialnämndens 
målsättning 2013 har varit att genomföra ett förändringsarbete som 
möter kommuninvånarnas behov när de efterfrågar stöd, vård och 
omsorg och att samtidigt ha en strategi som möter framtiden hos de 
som har behov och den ökande andelen äldre som väntas i slutet av 
utblicksperioden.
 Fortfarande belastas socialnämnden av att externt köpt verksamhet 
inte årligen får en kostnadsuppräkning som motsvarar socialnämndens 
ökade kostnader. effekten av detta blir att socialnämndens kostnader 
för funktionshinderverksamheten i södra kommundelen ökar för varje 
år, i förhållande till den kompensation som kommunen får i den tradi-
tionella uppräkningen. Kommunens kostnader för utförandet av person-
lig assistans de första 20 timmarna är fortfarande högre än budget. 
ett annat område som under 2013 har nått sin absoluta gräns är kort-
tidsomsorg enligt Lss (Lagen om stöd och service för vissa funktions-
hindrade) för barn och unga som delvis är ofinansierad.
 För att socialnämnden skulle kunna lägga en budget inom ram för 
2014 tvingades nämnden att göra prioriteringar och skjuta fram en del 
projekt. För att framöver kunna finansiera projekten beslutade nämnden, 
i samband med budgetarbetet, om anpassningar för 2014 som efter 
ett genomförande skulle återföra de ”lånade” resurserna motsvarande 
7 324 tkr till socialnämndens ram. detta var socialnämndens lösning 
under förutsättning att nämnden inte fick en utökad rambudget för 
2014 och utblicksperioden. i socialnämndens förslag till budget 2014 –  
2018 ingick ett omfattande förändringsarbete riktat mot program-
område vård och omsorg. vägledande för prioriteringarna var att det 
i så liten omfattning som möjligt skulle medföra att kommuninvånare i 
behov av stöd, vård och omsorg ställdes utan sådan, men också att 
tillgången till olika vård- och omsorgsalternativ skulle omfördelas till 
att finnas i de delar av kommunen där det finns särskilt boende. Fler-
talet av dessa förändringar kommer att genomföras under 2014 men 
den del av beslutet som innebar en anpassning av nattpatrullverksam-
heten och att Östergården skulle läggas vilande kommer inte att genom-
föras 2014 då kommunfullmäktige i november 2013 beslutade att 
anpassningarna inte ska genomföras. Kommunfullmäktige gav vid 
sammanträdet också socialnämnden i uppdrag att utreda en utbyggnad 
av 10 – 15 särskilda boendeplatser i Anderstorp samt att utreda verk-
samheten särskilt boende, med fokus på efterfrågan och andra reformer 
som påverkar särskilda boenden och efterfrågan på dessa.
 Anpassningen och utvecklingen av vård- och omsorgsverksamheten, 
enligt socialnämndens budgetförslag, skulle i sin helhet ha inneburit 
en minskad kostnad för socialnämnden motsvarande 10 500 tkr från 
2015 och framåt. För 2014 uppskattades en delårseffekt motsvarande 
5 294 tkr. För ett genomförande av oförändrad drift tilldelade kommun-
fullmäktige socialnämnden 4 000 tkr för år 2014. resterande kostnader 
ska finansieras genom andra åtgärder inom programområdet Vård och 
omsorg. Kommunfullmäktige beslutade också att hemsjukvårdens 
behov av nya lokaler ska inrymmas inom befintliga lokaler utan någon 
kostnadsökning. dessa beslut innebär för socialnämndens del att den 
tänkta anpassningen under 2015 motsvarande minskade kostnader 
på 10 500 tkr har uteblivit. eftersom besluten också innebär att det 
inte frigörs några lokaler och kostnader för hyror blir det svårt att hitta 
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nya befintliga lokaler utan kostnadsökning för hemsjukvården. De 
minskade kostnaderna i samband med anpassningarna skulle använts 
för att återföra resurser till de framflyttade projekten som grupp
bostäder inom psykiatri och demenscentrum i smålandsstenar. dessa 
projekt inte kan skjutas på framtiden och blir därför en ny svår situa-
tion för socialnämnden att hantera under 2015 och utblicksperioden.

Problem/ljuspunkter som kommer att  
finnas under utblicksperioden
Kommunfullmäktiges beslut kring utblick innebär att socialnämnden, 
utöver tidigare beskrivna beslut, ska sänka sina kostnadsökningar med 
totalt 3 000 tkr. detta samtidigt som man i utblick för 2015 inte har tagit 
hänsyn till socialnämndens begäran om utökad ram för den kommande 
föreskriften gällande bemanning för personer med demenssjukdom 
och demensliknande symtom och föreskriften gällande tydligare 
myndighetsutövning i alla särskilda boenden, vilket i socialnämndens 
utblick är uppskattat till en kostnad på minst 12 mnkr. Kommunfull-
mäktige hänvisar till att reglerna ska börja gälla tidigast år 2015, med 
den information som nu är känd kommer föreskriften att träda i kraft i 
mars 2015. Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för att gislaveds 
kommun medverkar till ett genomförande av den nationella eHälso-
planen och det länsövergripande projektet kring eHälsa. socialnämnden 
har uppdraget att svara för genomförandet och redan under 2014 –  
2016 kommer omfattande resurser att krävas för att kunna påbörja 
införandet av digitala trygghetslarm. Utöver detta har kommunen för-
bundit sig att vara delaktig i genomförandet kring säker kommunikation 
i vårdsamverkan och att utveckla möjligheterna till eTjänster inom 
hemtjänsten. Här krävs också ett kommunövergripande åtagande då 
det gäller att säkra tillgången till bredband i kommunens alla delar. 
socialnämnden kommer utifrån uppdrag från kommunfullmäktige att 
återkomma med uppgifter angående kostnader för drift och investe-
ringar gällande trygghetslarm i budgetarbetet, men redan nu kan det 
med erfarenhet från andra likvärdiga kommuner konstateras att det 
handlar om kostnader på motsvarande ca 4 000 tkr enbart för trygg-
hetslarm.
 socialnämndens bedömning är att det inte är möjligt att lägga fram 
ett förslag till mål och budget för 2015, inom de nu kända ekonomiska 
ramarna, utan att det påverkar verksamheternas kvalitet för berörda 
kommuninvånare. det är troligt att verksamheterna inom program-
området funktionshinder och stöd fortsatt behöver utvecklas och växa 
inom flera områden. Nuvarande tillgång till gruppbostäder behöver i 
slutet av utblicksperioden ses över för de personer som enligt Lss 
har behov av stöd i sin fortsatta livssituation. Förväntade demografiska 
förändringar för gruppen äldre samt äldres förbättrade hälsa ställer 
krav på en något förändrad framtida inriktning. För att säkra upp att 
personer med stora omfattande omvårdnadsbehov, personer med 
demenssjukdom och personer med behov av hälso- och sjukvård ska 
få det som kommunen enligt lagar och föreskrifter ska tillhandahålla 
måste beslut om förändringar i utförandet kunna fattas.
 om besluten i kommunfullmäktige gällande vård och omsorg och 
att boenden inte kan läggas vilande blir vägledande kommer det att 
få stora konsekvenser för socialnämndens samlade uppdrag. om 
exempelvis en utbyggnad av vårdbostäder i Anderstorp skulle vara 
kommunfullmäktiges vilja, behöver resurser för drift och verkställighet 

tillföras socialnämnden. Under 2015 och utblicksperioden kommer 
det att saknas mer än 10 mnkr bara för att kunna genomföra social-
nämndens framskjutna projekt och det fortsatta förändringsarbetet 
med att anpassa vård och omsorg inför 40-talisternas behov.
 
Intern kontroll
nämndens internkontrollarbete har skett i enlighet med den antagna 
kontrollplanen för 2013. Kontrollplanen omfattar 18 kontrollmoment 
inom områdena behörigheter, ekonomi och personal. Hälften av  
kontrollmomenten, dvs. 9 st har bedömts ”helt uppnådda” och hälften 
(9 st) har bedömts ”delvis uppnådda”. inget kontrollmoment har röd-
markerats, dvs. bedömts som ”ej uppnått”. Följande kontrollmoment 
är ”delvis uppnådda”; attestreglemente, iT-säkerhet loggar, regelverk 
för upphandling/inköp, rutiner för handkassor, rutiner för hantering av 
egna medel, bidragshantering/beslut, bidragshantering/handläggnings-
tid, kontroll av lönelistor samt kontroll kodsträng i anställningsbevis. 
För de moment som bedömts ”delvis uppnådda” har i samtliga fall 
förslag till åtgärder skapats. Flera av åtgärdsförslagen är av karaktären 
”information och utbildning”. samtliga åtgärdsförslag ska vara genom-
förda senast 30 juni 2014.

Investeringsuppföljning – nämnden

socialnämndens investeringar visar ett överskott på 2 761 tkr, vilket 
utgörs av +969 tkr för två gruppboenden inom programområdet 
Funktionshinder och stöd, +358 tkr för KomHem (hemsjukvården), 
+269 tkr inom individ-och familjeomsorgen, +400 tkr för iT-soc, samt 
+765 tkr vad gäller reinvesteringsmedlen. Överskotten för de två 
gruppboendena inom funktionshinder och stöd blev billigare än  
beräknat, dock kvarstår en beräknad kostnad för dessa två grupp-
boenden på ca 100 tkr.
 Överskottet för KomHem beror på att en del lokalfrågor och 
möble ring därtill m.m. inte är klara. Av individ- och familjeomsorgens 
överskott kvarstår kostnad för flytten av Svar/kultur, vilken har en 
beräknad kostnad på 173 tkr. Familjecentralen i smålandsstenar har 
en investeringsbudget på 76 tkr för 2014, behovet beräknas till ytter-
ligare 50 tkr.
 satsningen på eHälsa kommer att medföra investeringskostnader 
som förvaltningen idag inte kan kostnadsberäkna, men de kommer 
troligen att medföra betydande investeringskostnader.
 Överskottet för reinvesteringar (total budget 1 650 tkr) beror bl.a. 
på avvaktan av ny upphandling för sängar inom vårdbostäderna 
(210 tkr). Vidare finns det behov av nytt larm till tre vårdbostäder och 
ytterligare fyra behöver uppgradera larmsystemen (totalt 2 500 tkr). 
Det finns även behov av att se över hantering av nycklar och satsa på 
t.ex. ”Mobilnyckel” (mobilt), samt att satsa på ”elektroniska körjourna-
ler”, vilket ger säkerhet för personal och optimering av fördonsparken 
(43 bilar × 5 tkr = 215 tkr). det sistnämnda kommer i förlängningen att 
ge lägre kostnader på driftsidan. Vidare finns det behov av medel för 
att satsa på bl.a. ”e-hemtjänst – trygg nattlig omsorg” och innovativa 
brukarhjälpmedel.
 sålunda begär socialnämnden enligt ovan att överskottet på 
2 761 tkr förs över till 2014 års investeringsbudget.
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ordförande: Maria Lorentsson gullberg (M)
Förvaltningschef: Kent Kruuse
Andel av kommunens driftbudget: 2,4 %

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

intäkt 12 523 10 650 13 097 2 447

Kostnader -50 166 -47 487 -48 000 -513

Nettokostnader -37 643 -36 837 -34 903 1 934

Nettoinvesteringar -2 009 -2 450 -756 1 694

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2011 2013 2013 2013

Administration -2 598 -2 545 -2 900 -355

Anläggningar -24 636 -26 194 -24 366 1 828

Övrig fritids-
verksamhet -94 -134 -19 115

Föreningsstöd -10 315 -7 964 -7 618 346

Totalt -37 643 -36 837 -34 903 1 934

Uppgift
Fritidsnämndens huvuduppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda 
förutsättningar för en positiv och meningsfylld fritid. Utbudet skall främja 
en positiv bild av gislaveds kommun och göra kommunen attraktiv 
att verka och bo i.
 Fritidsnämnden skall också på olika sätt stödja föreningars möjlig-
heter att bedriva och kunna utveckla sina verksamheter. en prioriterad 
målgrupp är ungdomsverksamheten.
 Fritidsnämnden är också aktiva i samarbetet med föreningar, idrotts-
förbund, länets kommuner, yrkesföreningar inom verksamhetsområdet 
och näringslivet. en tanke med samarbetet är att vara delaktiga i 
verksamhetens utveckling till rimliga insatser. en annan tanke är att 
tillsammans med våra föreningar förstärka gislaveds plats på kartan. 
Här spelar området gisle en central roll.

Måluppfyllelse
Anläggningsnyttjandet är fortsatt mycket högt, främst i gislaved och 
Anderstorp. det skiljer dock en del mellan de olika kommundelarna. 
Allt fler obemannade anläggningar har försetts med passagesystem 
och detta har bl.a. inneburit en viss ökning av bokningar samtidigt som 
obehöriga inte kommer in i lokalerna. Utvecklingen fortsätter framöver 
och det sker i samverkan med fastighetskontoret och iT-enheten.
 golven i e-hallen i gisle sportcenter samt A-hallen i Anderstorp har 
bytts. en del av detta har skett som standardhöjning av anläggningarna. 
Arbetet sker i samverkan med fastighetsnämnden. denna nödvändiga 
kombinerade satsning av underhåll och standardhöjning måste fort-
sätta eftersom behovet är mycket stort.
 Stödet till föreningarna har generellt höjts med mer än inflationshöj
ningen. en speciellt viktig bidragsart är driftbidraget till föreningsägda 
anläggningar. i slutet av året genomförde fritidsnämnden en över syn av 
hela föreningsstödet där bl.a. hänsyn togs till att riksidrottsförbundet 
beslutat höja statliga bidragsåldern från 20 till 25 år. Kommunfullmäk-
tige kommer få ärendet i början av år 2014. ett annat viktigt förenings-
stöd är taxorna i de kommunala idrottsanläggningarna. dessa är 
oförändrat låga.
 den s.k. BiF-hallen i Burseryd invigdes i september. denna hall var 
till stor del finansierad av Arvsfonden, Gislaveds kommun och Idrotts
lyftet. detta lyckade projekt av Burseryds iF har också väckt tankar 
hos andra föreningar att söka projektfinansiering hos bl.a. Arvsfonden. 
ett sådant var en korthålsbana som färdigställdes av isabergs golf-
klubb under 2013.
 Konstgräsplanen fick ett rekordnyttjande mycket tack vare den 
”perfekta vintern”. det var kallt långt in på våren samtidigt som det 
inte kom så mycket snö. Övriga anläggningar har ett högt nyttjande 
men det finns fortfarande en hel del outnyttjad kapacitet.
 simkunnigheten i årskurs 2 når inte upp till fritidsnämndens mål-
sättning. Utfallet är totalt 81,9 procent fördelat på Anderstorp 87,2 
procent, gislaved 77,2 procent och smålandsstenar 81,3 procent. 
detta ska jämföras med fritidsnämndens mål på 90 procent. en del-
förklaring är bristen på ordning i vissa klasser som kommer till sim-
hallen. Därmed blir möjligheterna till att ge en kvalificerad undervisning 
också sämre.
 För Hörsjöbadet finns inga uppgifter avseende campingen. Här pågår 
en process för att tillsätta ny arrendator alternativt ta över i egen regi.
 Fritidskontoret har under året engagerat sig i dopingförebyggande 
arbete genom att delta i ett länsövergripande nätverk. detta arbete 
kommer att intensifieras längre fram.
 Fritidsnämnden anser sig i stort uppfylla de uppställda målen inom 
de angivna ekonomiska ramarna.

I Gislaveds kommun finns många områden som bjuder in till lek och friluftsliv.
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Ekonomiskt resultat
intäkterna ligger klart över budgeten. den största enskilda förklaringen 
här är det ökade intresset för Hälsolyften. Antalet tränade har ökat 
rejält och det gäller såväl unga som gamla.
 På kostnadssidan har noterats några avvikelser, både negativa och 
positiva, och som totalt tar ut varandra. Avvikelserna kommer dock 
att analyseras djupare under 2014.
 Fritidsnämnden har återtagit gamla beviljade investeringsbidrag 
som ej nyttjats. det rör sig om bidrag som ej nyttjats för att berörda 
föreningar har fått förändrade förutsättningar. Det finns även före
ningar som fått lägre investeringskostnader av olika anledningar och 
därmed fått ut ett lägre bidrag. detta förfarande är helt i linje med 
gällande bidragsregler.
 Fritidsnämnden har ej genomfört investeringarna enligt planering. 
Trastenanläggningen har hanterats i Utemiljögruppen och investe-
ringen beräknas bli genomförd våren 2014. spontanidrottsplatsen i 
reftele är anlagd men det återstår en del markarbete. detta gick inte 
att utföra i höstas på grund av allt regnande.

Personal
Fritidsförvaltningen har genomfört en personaldag där bemötande 
var temat. detta tema är grundläggande i hela vår verksamhet.
 sjukfrånvaron påverkas starkt av att förvaltningen haft några lång-
tidssjukskrivna personer. den totala frånvaron har trots detta minskat 
vilket innebär att korttidsfrånvaron minskat.
 Fritidsförvaltningen har under många år kunnat rekrytera en del 
ungdomar på vakanta tjänster. detta innebär att genomsnittsåldern 
har kunnat vara i stort oförändrad under några år.

Personalpolitiska mål

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro
(målet är den ej ska  
överstiga 4 % för 2013)

5,0 4,5 7,7 5,1

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 72,4 50,7 67,6 72,5

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 55 61,1 55,5 60

Andel män som  
arbetar heltid 88,2 83,3 83,3 77,78

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99 % 15 11,1 5,5 5

Andel män som  
arbetar 75 – 99 % 0 0 0 5,5

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 % 30 27,7 38,8 35

Andel män som  
arbetar mindre än 75 % 11,8 16,6 16,6 16,6

Resultat
Fritidsförvaltningen har några långtidssjuka och detta påverkar statis-
tiken mycket. sjukfrånvaron på övrig personal har sjunkit senaste året.
 Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat något sedan 2012. 
Andelen män som arbetar heltid har sjunkit något och detta kan för-
klaras med att en person arbetar enligt 80 – 90 – 100-modellen.
 Andelen män och kvinnor som arbetar mindre än 75 procent har 
inte förändrats från föregående år.

Analys och resultat
resultatet i form av statistik visar på relativt stora förändringar. i och 
med att fritidsförvaltningen är en mindre förvaltning får små föränd-
ringar stor genomslagskraft i statistiken. Ur ett jämställdhetsperspektiv 
visar dock siffrorna på något bättre jämställdhet under 2013 jämfört 
med 2012. detta kan bero på att förvaltningen arbetat aktivt med 
heltid/deltidsfrågan vid rekryteringar.
 en inventering har genomförts under slutet av året för att utröna om 
det finns önskemål om förändrade tjänstgöringsgrader. Inventeringen 
visade på att två personer för närvarande hade sådant önskemål.

Miljö

Åtgärder i egen verksamhet angående energieffektivisering, avfalls
hantering och transporter. Fritidsförvaltningen diskuterar kontinuerligt 
med fastighetskontoret olika fastighetsfrågor och här är energieffekti-
visering en av de viktigaste.
 Investeringsbidrag till föreningar för att förändra uppvärmnings
system. Fritidsnämnden prioriterar föreningars ansökningar som gäller 
olika former av förbättringar av sina energisystem.
 Åtgärder på kanotled och vandringsleder. På kanotleden finns 10 
organiserade rastplatser med toaletter, sopställ, grillplatser, ved, över-
nattning, informationstavlor, m.m. Kanotisterna kan nyttja detta när de 
köpt en kanotcheck. samarbete sker med både isabergstoppen och 
privata markägare. Upprustningen av gislavedsleden är klar så när 
som på en rastplats som förhoppningsvis finansieras av en extern 
samarbetspartner. Här finns också övernattningsställen med ett antal 
faciliteter.
 Internt miljöarbete. det pågår arbete med att klara ut kommande 
avfallshantering på ett bättre sätt. detta sker i samverkan med övriga 
kommunala förvaltningar.
 Hur beaktas kommunens resepolicy? Fritidsförvaltningens anlägg-
ningar ligger utlokaliserade över hela kommunen. vår första prioritet 
är att så långt möjligt försöka samåka.
 Kemikaliehanteringen i idrottsanläggningarna. Fritidsförvaltningen har 
genomfört ett projekt i gislebadets undervisningsbassäng som syftade 
till att minska kloranvändningen med totalt 75 procent. detta projekt 
lyckades och målsättningen uppnåddes. Medel har äskats för att 
installera Uv-rening i titaniumrör i alla baden. vi använder godkända 
och skonsamma medel för rengöring i anläggningarna. Konstgräs-
planen har en miljöklassad granulat.

Framtid

Fritidsnämndens viktigaste framtida uppgifter handlar om attraktion, 
breddverksamhet, anläggningar och föreningsstöd. detta är till gagn 
för såväl kommuninvånare som besökare.

Attraktion
en stor och viktig attraktion är det föreningsutbud som förekommer i 
vår kommun året runt. det gäller såväl elitmatcher på A-lagsnivå som 
ungdomsturneringar och träningsläger av olika slag. dessa evenemang 
ger inte bara våra egna kommuninvånare positiva upplevelser utan 
attraherar också många externa att besöka kommunen. evenemangen 
är också positiva för delar av näringslivet samtidigt som det bidrar till 
att stärka många föreningars egna ekonomier.
 För att kunna utveckla denna verksamhetsdel och därmed stärka 
gislaveds kommuns ”varumärke” är det absolut nödvändigt att för-
bättra förutsättningarna i främst gisle. Behovet av lägerlogi har i många 
år stått högst på fritidsnämndens åtgärdslista. ett förslag har varit att 
rönnen görs om till lägerlogilokal när/om barn- och utbildnings-
förvaltningen flyttar ur lokalerna.
 Fritidskontoret har den senaste tiden använts sig av nya kanaler för 
att nå ut med information. Via den digitala världen når vi fler grupper 
både snabbare och billigare.

Föreningsstöd
Många föreningar har stora problem att rekrytera barn/ungdomar till 
sina verksamheter. det beror bl.a. på att barnkullarna har blivit mindre 
samtidigt som konkurrensen från ”icke-föreningsaktiviteter” ökat.  
en kategori som är dåligt representerad i föreningslivet är invandrar-
ungdomar och speciellt då invandrartjejer. detta samtidigt som tjejernas 
andel av den totala verksamheten i kommunen blivit större de senaste 
åren. Här finns potential att förbättra både medlemsrekryteringen och 
integrationen. För att nå framgång i sådant arbete är det viktigt att 
fritidsnämnden och föreningar tar gemensamma krafttag.
 ett annat stort generellt problem är bristen på ledare och styrelse-
funktionärer. Flera av kommunens största föreningar har t.ex. den 
senaste 10-årsperioden tidvis varit utan ordförande. Bristen på verk-
samhetsledare är också påtaglig i en del föreningar och detta hämmar 
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då möjligheten för dem att kunna utvecklas på ett positivt sätt. Fritids-
kontoret jobbar aktivt med SISU m.fl. för att hitta olika metoder för att 
göra föreningslivet mer attraktivt och därmed också göra det lättare att 
rekrytera vuxna till styrelsefunktionärer och ledare. ett annat sätt som 
skulle kunna höja ledarstatusen ytterligare är att utveckla ungdoms-
ledarstipendiet på olika sätt.
 Det är väsentligt att fortsätta inflationssäkra bidragssystemet för 
att föreningar skall ha en möjlighet att bedriva en omfattande och 
kvalitativ verksamhet i kommunen. en stark betoning bör även i fram-
tiden vara på ungdoms- och breddverksamhet. Fritidskontoret kommer 
även framöver att fortsätta hjälpa och vägleda föreningar med ansök-
ningar för att de ska kunna genomföra sina projektplaner med hjälp 
av externa finansiärer.
 i kommunen saknas en sporthall med rejäl publikkapacitet. initiativ 
måste tas för att tillskapa en sådan hall. detta kan/bör ske genom 
bred medverkan med föreningar, näringsliv, m.fl.

Anläggningar
nyttjandet av anläggningar är fortsatt högt generellt och slitaget är 
därmed också stort. eftersom många anläggningar är byggda för drygt 
40 år sedan är de inte bara i stort behov av rejält underhåll utan också 
av standardhöjningar av olika slag. eftersätts underhållet minskar inte 
bara anläggningsnyttjandet, det kan också anses som en direkt kapital-
förstöring. Anläggningarna har ett stort behov av upprustning (upp-
fräschning) och utveckling för att kunna möta kommande krav och 
behov. efterfrågan på mötesplatser kan lösas genom att komplettera 
nuvarande anläggningar med möteslokaler och cafeterior. Anläggning-
arna måste också utrustas med aktuell teknik som bredband, passage-
system, m.m.
 satsningen på spontan/näridrottsplatser fortsätter. dessa anlägg-
ningar stimulerar främst barn och ungdomar till spontan fysisk aktivitet 
och bidrar därmed till kampen mot passivitet. ett sätt att hitta nya 
former för spontanidrottsplatser är att utveckla samverkan med Ute-
miljögruppen som består av barn- och utbildningsnämnden, tekniska 
nämnden, fastighetsnämnden och fritidsnämnden.

Intern kontroll
Fritidsnämnden beslutade enligt Fn § 9 – 13 utse statistikhantering 
och boknings/avbokningsrutiner som kontrollområden.
 statistikhanteringen: det har under året ifrågasätts om den statistik 
som redovisats varit korrekt och kunnat anses tillförlitlig. Med stor 
säkerhet har den manuella statistikhanteringen varit bristfällig under 
årets inledning, framför allt vad det gäller lärarnas och föreningarnas 
redovisning, men detta har genom ett aktivt arbete förbättrats.
 Boknings-/avbokningsrutinerna: det som varit mest problematiskt 
är att vi inte har någon tydlig gräns för hur långt in det får gå på en 
säsongs bokning utan att man behöver betala en avbokningsavgift.  
Är det en vecka eller en månad som gäller? Avbokningsreglerna har 
inte fungerat helt som de ska ute på våra anläggningar där det ofta 
avbokats utan några avbokningsavgifter. det kan bero på otydliga 
instruktioner till personalen.
 resultatet av internkontrollen visar att våra kontrollområden inte 
fungerar fullt ut. Fritidsnämnden har därför beslutat att internkontroll-
områdena kvarstår även under år 2014.
 

Investeringsuppföljning – nämnden

Fritidsnämnden har genomfört planerade investeringar enligt budget 
med några undantag.
 Trastenanläggningen har hanterats i Utemiljögruppen och investe-
ringen beräknas bli genomförd våren 2014. spontanidrottsplatsen i 
reftele är anlagd men det återstår en del markarbete. dessa gick inte 
att utföra i höstas på grund av allt regnande.

I dagsläget finns tre spontanidrottsplatser i kommunen och fler planeras.
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ordförande: inga-Maj eleholt (C)
Förvaltningschef: Mats spånberg
Andel av kommunens driftbudget: 46,6 %

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

intäkt 72 741 62 783 73 612 10 829

Kostnader -742 956 -754 188 -753 778 410

Nettokostnader -670 215 -691 405 -680 166 11 239

Nettoinvesteringar 9 559 18 053 16 958 1 095

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

Förskola, pedago-
gisk omsorg,  
förskoleklass,  
fritidshem -180 715 -189 569 -185 275 4 294

grundskola -274 897 -280 245 -279 389 856

grundsärskola -11 411 -12 407 -11 137 1 270

Fritidsgårdar -2 995 -3 342 -2 970 372

gymnasieskola -129 287 -130 440 -129 837 603

gymnasiesärskola -4 271 -4 810 -4 497 313

vuxenutbildning -14 654 -15 169 -14 707 462

Högskolan på  
hemmaplan -402 -852 -909 -57

Musikskolan -12 945 -13 792 -13 664 128

nämnd och  
administration -11 021 -10 146 -9 941 205

gemensamma 
verksamheter -27 617 -30 633 -27 840 2 793

Totalt -670 215 -691 405 -680 166 11 239

Uppgift
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
inom skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. skolväsendet om-
fattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxen-
utbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för 
invandrare, och regleras i skollagen (2010:800). nämnden ansvarar 
även för tillämpliga delar i motsvarande fristående verksamheter.
 nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, upp-
dragsutbildning inom gymnasieskolan och lokal högskoleverksamhet.
 nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197).

inom verksamhetsområdet svarar nämnden för:
•  Förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling, 

verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.
•  Förslag till taxor och avgifter, information om verksamheten till  

allmänhet, företag och organisationer samt till myndigheter inom 
kommunen

•  Medborgardialog och brukardialog
•  Uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer
•  Förenkling av regelbeståndet

nämnden ska med uppmärksamhet följa och stimulera utvecklingen 
inom sitt verksamhetsområde samt verka för en god och effektiv till-
lämpning.

Måluppfyllelse
verksamheterna har överlag en god måluppfyllelse. Under året har 
arbetet med att stärka rektor och förskolechefs pedagogiska ledarskap 
genom att underlätta rutiner och antalet underställda medarbetare 
fortsatt. verksamheten kring särskolans verksamhet har också utvärde-
rats och för att stärka integrationen av elever som mottagits i särskolan 
kommer rektorskapet under 2014 återgå till grundskolans rektorer. 
Teamorganisationen har under året utvärderats och kommer också 
förändras inför 2014 för att skapa utrymme för ytterligare insatser 
riktade mot en ökad måluppfyllelse. För att knyta samlade elevhälsa-
arbetet närmare förskole- och skolområdena har delar av de över-
gripande elevhälsafunktionerna kopplats till teamorganisationerna. 
en gemensam skolpsykologorganisation till stöd från förskola upp till 
gymnasiet har skapats och under året har samtliga tre tjänster kunnat 
besättas. genom samverkan i ggvv har också en gemensam skol-
läkare kunnat anställas.

Positiva resultat där måluppfyllelsen är hög i förhållande till uppsatta 
mått redovisas bl.a. i följande delar:
•  I elevenkäten för såväl åk 2, 5 och 8 svarar 92 – 95 procent att de 

känner sig trygga i skolan.
•  87 procent av eleverna i åk 5 och åk 8 anser att lärarna förväntar 

sig att de ska nå målen i alla ämnen.
•  Samstämmigheten mellan högre och lägre kursbetyg i matematik i 

åk 9 i förhållande till provbetygen i ämnesproven ligger väl inom 
uppsatta mål.

•  Jämförtalen dvs. meritvärde och andelen elever med slutbetyg i  
åk 3 på gymnasiet ligger högre eller i nivå med uppsatta mål.

negativa resultat där måluppfyllelsen är klart lägre än uppsatta mål  
är bl.a. följande:
•  Den ogiltiga frånvaron på högstadiet ligger klart högre och på  

gymnasiet mycket högre än uppsatta mål.
•  Det är stora avvikelser i andelen elever som fått lägre kursbetyg än 

provbetyget i ämnesprovet i såväl svenska som engelska i åk 9.

Andelen behöriga elever från grundskolan till ett nationellt gymnasie-
program har minskat till 83,4 procent.

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett resultat för 2013 på 
11 239 tkr.

i princip alla program redovisar ett överskott.
•  Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass redovisar 

ett resultat på 4 300 tkr. detta motsvaras av 1 200 tkr på grund av 
färre omsorgstimmar i förskoleverksamheten, 1 100 tkr för ej startad 
verksamhet, överskott på interkommunala intäkter och kostnader 
med 600 tkr samt 700 tkr i lägre materialkostnader.

•  Grundskolan redovisar ett positivt resultat på drygt 800 tkr.  
då ökade intäkter och ökade verksamhetskostnader tar ut varandra 
består överskottet främst av lägre kapitalkostnader 850 tkr.

•  Grundsärskolan redovisar ett positivt resultat på 1 270 tkr.  
Överskottet består till största delen av lägre personalkostnader. 
inskrivningen i grundsärskolan har ökat under hösten. Motsvarande 
utökning av personalorganisationen har inte skett p.g.a. svårighet 
att rekrytera behörig personal.

•  Fritidsgårdar redovisar ett överskott med 372 tkr. Överskottet består 
i sin helhet av lägre personalkostnader.

•  Gymnasiet redovisar ett resultat på 600 tkr. Interkommunala kost-
nader ger ett underskott på drygt -600 tkr. gislaveds gymnasium 
redovisar överskott med 1 100 tkr som består av lägre kapital-
kostnader 450 tkr samt ökade försäljningsintäkter.

•  Gymnasiesärskolan redovisar ett resultat på 300 tkr. Överskottet 
består i sin helhet av lägre personalkostnader.

•  Vuxenutbildningen redovisar ett resultat på 460 tkr. Överskottet 
beror på lägre materialkostnader samt färre externt inköpta kurser 
350 tkr.

•  Gemensamma verksamheter redovisar ett överskott på 2 800 tkr. 
Överskottet består av ej utförda fastighetsåtgärder 2 200 tkr,  
skolskjutsverksamheten 300 tkr.
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Personal
resultatet av de personalekonomiska målen har inom barn- och  
utbildningsförvaltningen hållit en ganska stabil nivå under de senaste 
åren. den totala sjukfrånvaron har dock under 2013 ökat och ligger 
över det kommungemensamma målet på 4 procent.
 Personalbehovet har under året varit stabilt och i huvudsak har 
behörig personal kunnat rekryteras. inom vissa områden kan det dock 
skönjas en ökad konkurrens om behörig personal. genom de nya 
krav som skollagen ställer och det nya legitimationskravet påverkas 
också förutsättningarna för fasta kontra tidsbegränsade anställningar.
 riktade kompetensutvecklingsinsatser har under året skett inom 
flera områden. Omfattande workshops och föreläsningar har anordnats 
inför införandet av lärplattor. Matematiklyftet som kommer att omfatta 
alla undervisande lärare i matematik inom tre år har påbörjats på två 
skolor. För att öka likvärdigheten i betygssättningen genomfördes ut-
bildning under hösten. inom förskolan har utbildningar anordnats för 
utveckla den pedagogiska dokumentationen och flera skolor och för
skolor deltar i en processledarutbildning inom entreprenöriellt lärande. 
För att möta statens krav på mentorer för nyanställda har också en 
utbildning för dessa anordnats.
 Få medarbetare deltar dock i statliga lärarlyftet som ger möjlighet 
till utökad behörighet.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 
(målet är den ej ska  
överstiga 4 % för 2013)

3,7 3,2 3,8 4,3

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 49,5 39,2 49,2 48,7

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 79,0 79,84 80,52 81,13

Andel män som  
arbetar heltid 90,2 93,97 93,21 94,41

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99 % 14,3 14,27 13,85 13,58

Andel män som  
arbetar 75 – 99 % 1,7 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 % 6,8 5,88 5,6 5,30

Andel män som  
arbetar mindre än 75 % 8,1 6,02 6,78 5,59

Analys och slutsatser av resultatet
Sjukfrånvaro
den totala sjukfrånvaron har under året ökat till 4,3 procent och ligger 
över det satta målet på mindre än 4 procent, medan andelen långtids-
sjuka av den totala sjukfrånvaron är i nivå med föregående år.
 Ökning av den totala sjukfrånvaron från förra året kräver mer genom-
lysning. den totala frånvaron närmar sig 2009 års nivå och mer aktiva 
åtgärder kan behövas. någon enskild orsak kan inte utpekas men 
flera enheter redovisar en ökning av långtidssjukskrivna vilket delvis 
kan vara en förklaring.

Heltid/deltid
81,13 procent av kvinnorna i förvaltningen arbetar heltid och 94,41 
procent av männen. Andelen som arbetar heltid inom båda grupperna 
har successivt ökat. Målet att erbjuda fler heltidsarbete ligger fast 
men inom vissa yrkeskategorier är det en bit kvar. Personal med lägre 
sysselsättningsgrad återfinns bl.a. inom kök. Inom gruppen som  
arbetar mindre än 75 procent återfinns också en del anställda som  
av andra anledningar än att högre sysselsättningsgrad inte erbjudits, 
så som sjukersättning.

Miljö

Mycket av miljöarbetet görs inom ramen för undervisningen och  
utbildningen från förskola upp till vuxenutbildning.
 särskilda aktiviter som gjorts under året är miljödag med olika teman, 
studieresa till eko-centrum i göteborg, studiebesök på återvinnings-
centralen och reningsverket i gislaved. verksamheter har deltagit i 
olika miljöinriktade tävlingar som ”släng inte maten”, ”forskarfredag 
höstförsök” och ”cykla eller gå till skolan”.
 På gymnasiet har miljöarbetet inriktat sig på de nationella program-
mens kurser, där det ingår kunskapsområden som behandlar hållbar 
utveckling.
 Målet med 25 procent ekologiska och rättvisemärkta livsmedel  
nås i genomsnittet för samtliga enheter inom barn- och utbildnings-
förvaltningen. Första halvåret 2013 var det 32 procent.

Framtid

De demografiska förändringarna som skett det senaste decenniet 
påverkar allt mer den strategiska planeringen för att upprätthålla och 
stärka en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv verksamhet. i kombi-
nation med behörighets- och legitimationskrav för förskollärare och 
lärare ökar utmaningen i att garantera att alla enheter uppfyller skol-
lagens krav. samtidigt som dessa krav ökar blir konkurrensen om 
framförallt de utbildade förskollärarna och grundskollärarna allt större. 
då det riskerar att bli en allt större obalans mellan efterfrågan och 
färdigutbildade kan lönekonkurrensen komma att öka. det är således 
nödvändigt att en genomgripande och strategisk genomlysning görs 
så att en hållbar och kvalitativt utvecklande skolsituation kan garante-
ras för alla kommunens barn/elever. det kommer vara en utmaning att 
kunna ha full behörighetstäckning på flera av kommunens mindre skol
enheter. Flera av enheterna möter idag de nya kraven tack vare med-
arbetare med den äldre och bredare lärarutbildningen. den fortsatta 
genomlysningen behöver också kartlägga vilka fortbildningsbehov 
som kan mötas och hur redan anställdas kompetens kan breddas.
 resultaten i grundskolan visar att elever vars föräldrar har en kortare 
utbildningsbakgrund också är de elever som i genomsnitt har de lägsta 
meritvärdena. detta faktum visar att skolan har en stor utmaning i att 
skapa bättre förutsättningar för att kompensera denna situation. 
sambandet mellan dessa bakgrundsfaktorer och bosättning är tydlig. 
genom att skolplaceringen till övervägande del följer bosättning föran-
leder det också en översyn i vilken grad skolstrukturen kan förändras 
för att stärka förutsättningarna att möta alla elevers behov och möjlig-
heter till en god utbildning.
 gislaveds gymnasium prioriterar fortsatt ett brett utbud av nationella 
program och, så långt som möjligt, inriktningarna på dessa. de demo-
grafiska förändringarna medför elevminskningar och rent statistiskt 
blir det cirka 30 elever färre till nästa år. detta ställer skolan inför stora 
prov då det är viktigt att verksamheten håller hög kvalitet och är kon-
kurrenskraftig. detta påverkar vilka grupper som kan startas, möjlig-
heter till utökat program samt samordning mellan programmen.  
Gislaveds Gymnasiums profilering ska även i fortsättningen prioritera 
kultur, teknik och entreprenörskap.
 satsningen på gisle kan ge restaurang- och livsmedelsprogrammet 
ett lyft och att det blir en kraft att räkna med på detta område. gisle 
skolrestaurang är också en viktig del i denna satsning.
 ett fortlöpande utvecklingsarbete är den viktigaste förutsättningen 
för att säkerställa en likvärdig och kvalitetsmässig hög utbildning för 
alla elever. då är även det vardagliga fortbildningsarbetet viktigt.
 gymnasiets viktigaste utvecklingsområden de närmaste åren är 
Teknikcollege-konceptet, näringslivskontakterna, elevernas delaktighet, 
stödet från specialpedagogerna, matematiklyftet, kontakterna med 
Tyskland och förberedelse för en ansökan om att bli en FNcertifierad 
skola.
 Under 2014 kommer Träutbildningen från smålandsstenar till 
Haga gatan i gislaved. Förhoppningen är att därmed få samordnings-
vinster med Byggprogrammet. verksamheten bedrivs idag som Yrkes-
vuxutbildning. Ambitionen är att ett hantverksprogram med inriktning 
mot finsnickeri ska kunna starta hösten 2015. Ett annat mål inom 
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vuxenutbildningen 2014 är att starta en ettårig Yrkesvuxutbildning 
inom Hotell och Turism.
 en utmaning är att bestämma vilken verksamhet Hph ska ha över 
tid. vilka satsningar ska ske på det eftergymnasiala området? enbart 
YH-utbildningar kan visa sig vara en alltför smal bas.
 2014 kommer också att innebära ett arbete med en ansökan om 
att få ingå i vård- och omsorgscollege. detta arbete sker i samverkan 
i ggvv och gäller både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen.
 införandet av digitala lärverktyg för alla elever i grundskolan och 
pedagoger i förskolan och grundskolan knyter an till gymnasiets tidigare 
satsning. detta stora steg som ger nya möjligheter för undervisningen 
men också stora utmaningar. Balansgången mellan nya möjligheter 
till metoder och innehåll i undervisningen och teknikstress kräver 
fortlöpande kompentensutvecklingsinsatser. gislaveds kommun är 
här i frontlinjen och har möjligheten att bli ett föredöme i samspelet 
undervisning, resultat och kommunikation.
 Under 2014 kommer också nordinskolan få nya moderna och ända-
målsenliga lokaler.

Intern kontroll
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-03-04, § 23, att god-
känna intern kontrollplan 2013 inklusive punkter för särskild redovisning.
 i intern kontrollplan 2013 ingår 22 kontrollmoment. Uppföljningen 
visar att 7 kontrollpunkter har positivt svar (grön), 14 delvis positivt 
svar (gul) samt 1 kontrollpunkt negativt kontrollsvar (röd).
 Analysen av nämndens interna kontroll visar delvis brister i de be-
slutade kontrollmomenten. Av 22 kontrollpunkter avviker 15 punkter.
 Positivt kontrollsvar visas på följande kontrollpunkter: Anmälan och 
rapportering av kommunal delegation, undervisningstimmar i grund-
skolan, attestering, lönehantering, säkerställande av ursprung i halv-
fabrikat och mätning av hur mycket mat som barn/elever kastar i 
skolrestaurangerna.

 Kontrollpunkter som delvis redovisar brister är följande: Återrappor-
tering av rektors/förskolechefs beslutanderätt (enligt skollag och för-
ordningar) som överlåtitis till annan, behörighetskrav inom förskola 
och skola, att betalning sker i överensstämmelse med ingångna avtal 
och att inköpsavtal följs, registerkontroll vid tjänstetillsättningar, rutiner 
för samtycke vid publicering av personuppgifter, behörighetsadminis-
tration vid avslutad eller byte av anställning, krisplan, skyddsrond, 
utrymningsövning, tillbudsrapporter vid olycksfall samt hot och våld, 
andel ekologiska livsmedel, nöjdheten bland äldre elever som äter skol-
mat samt uppföljning av uttag av obetydlig kostnad för enstaka inslag.
 en kontrollpunkt visar negativt kontrollsvar och det är årlig uppdate-
ring av dokumenthanteringsplan.
 i det fortsatta arbetet kommer barn- och utbildningsnämnden att 
följa upp avvikande kontrollpunkter.

Investeringsuppföljning – nämnden

Barn- och utbildningsnämnden har för år 2013 beviljats ett investe-
ringsutrymme på totalt 18 053 tkr. Av nämndens totalt tilldelade  
investeringsnivå har 16 958 tkr förbrukats.

ombudgetering av ej ianspråktagna investeringsmedel begärs  
enligt nedan:
•  IKTplanen, 890 tkr, för inköp av lärplattor då leverantören inte kunde 

leverera lärplattor i slutet av året på grund av produktionsstörningar.
•  Gymnasieskolan, 122 tkr, för upprustning av klassrum. Grundskolan, 

74 tkr, för upprustning av klassrum.

Under 2013 har organisationen satts för den nya familjecentralen i gislaved. i början av 2014 öppnades portarna för våra invånare.
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ordförande: solveig davidsson (M)
Förvaltningschef: Magnus Jonsson
Andel av kommunens driftbudget: 1,6 %

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

intäkt 4 153 3 828 3 963 135

Kostnader -26 548 -27 996 -27 711 285

Nettokostnader -22 395 -24 168 -23 748 420

Nettoinvesteringar -307 -1 717 -658 1 059

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

nämnd och  
administration -1 993 -2 187 -2 115 72

Kulturverksamhet -19 111 -20 549 -20 269 280

Föreningsanslag -1 291 -1 432 -1 364 68

Totalt -22 395 -24 168 -23 748 420

Uppgift
Kulturnämndens uppgift är att med utgångspunkt i gislaved kommuns 
kulturpolitiska program bedriva biblioteksverksamhet, allmänkulturell 
verksamhet, konsumentinformation, samt ge föreningsstöd.
 biblioteken ger invånarna fri tillgång till kunskap, information och 
kultur genom att erbjuda olika typer av medier och programverksamhet 
för både barn och vuxna.
 konsumentinformationen sker genom direktrådgivning över telefon, 
besök, e-post och brev. gymnasieelever och invandrarföreningar är 
prioriterade grupper.
 gislaveds konsthall bedriver konst- och utställningsverksamhet för 
den konstintresserade allmänheten. genom att erbjuda skolvisningar 
ges barn- och ungdomar möjligheter att ta del av konstutbudet.
 ungdomens kulturhus är en mötesplats för den unga kulturen. en 
viktig uppgift är att medverka till att ungdomar får möjlighet att skapa 
och framföra sin egen musik, teater, dans, konst etc.
 barnkulturen är integrerad i alla delar av verksamheten. Utöver 
verksamheten på biblioteken och kulturhusen, ges ett professionellt 
utbud av teater för elever i förskolan och grundskolan.
 kulturmiljö- och kulturminnesvården ska vårda, bevara och  
levandegöra kommunens kulturella särart.
 Ideell sektor stöds genom verksamhetsbidrag till kulturföreningar 
och organisationer. nämnden beslutar också om arrangemangs- och 
projektbidrag.

Måluppfyllelse
Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ger förutsättningar 
för upplevelser, eget skapande och bildning. Biblioteken ska främja 
kreativitet, eget skapande och intresset för självstudier och utbildning 
på alla nivåer. detta uppnås genom en utvecklad programverksamhet 
som ger möjligheter till nya möten mellan kommuninvånare, artister, 
konstnärer och föredragshållare.
 ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att 
uppleva och vara delaktiga i kommunens kulturliv. Målet nås genom ett 
stort utbud av professionella kulturprogram och skapande verksam-
heter som vänder sig till att barn och ungdomar.
 För att bidra till att nå kommunen vision, som bl.a. säger att vi kan 
konsten att förvåna, att vi har en kulturverksamhet utöver det vanliga, 
arbetar kulturnämnden långsiktigt med sin verksamhet. inom samtliga 
verksamhetsområden pågår det projekt och verksamhetsutveckling 
vars genomförande omsluter flera år i långtidsbudgeten. Det största 

projektet är Mötesplats Gisle, som i sig genererar flera andra delprojekt 
i de olika verksamheterna. syftet är att implementera dessa projekt i 
den nya kreativa mötesplatsen efterhand som den färdigställs. Målet 
är att gislaveds kommun ska vara synonymt med ord som kultur, 
kreativitet, utveckling och öppenhet.
 verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har 
tagits mot uppfyllelse av de konkretiserade målen. Uppsatta mål för 
2013 kan därför anses vara uppfyllda. Bokslutet visar en god målupp-
fyllelse och att verksamheten har genomförts inom de ekonomiska 
ramarna. Kulturnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god 
ekonomisk hushållning.

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett positivt ekonomiskt resultat på 420 tkr. det är  
externa intäkter, 135 tkr, personalkostnader, 185 tkr, och kapital-
kostnader, 118 tkr, som skapar överskottet. de ökade intäkterna beror 
främst på en stark biljettförsäljning till dansstudions 10-årsjubileums-
föreställning, fler deltagare i dans och teatergrupperna och diverse 
tillfälliga statliga och regionala bidrag. På grund av sjukfrånvaro har 
det under året uppstått  längre vakanser på ett par tjänster vilket står 
för merparten av personalkostnadens överskott. Kapitalkostnadsöver-
skottet uppstår på grund av att investeringarna inom biblioteksverk-
samheten slutfördes först i december och därför inte genererar några 
kapitalkostnader under året, samt att det återstår investeringar att 
göra inom konstområdet.
 investeringarna under 2013 uppgick till 658 tkr och är fördelade på 
möbler 170 tkr, konstinköp 327 tkr, bibliotekens nya webbkatalog/
hemsida 161 tkr. Investeringsbudgeten visar ett överskott på 1 059 tkr. 
Av dessa medel kommer 949 tkr begäras ombudgeterade till 2014 för 
pågående och kommande konstutsmyckningsprojekt.
 verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med 
en god ekonomisk hushållning.

Personal
År 2013 hade kulturförvaltningen 26 tillsvidareanställda. Under året har 
det skett en viss personalomsättning p.g.a. naturliga orsaker såsom 
föräldraledigheter och att anställda avslutar och tillträder tjänster. 
Förvaltningen har satsat på kompetensutveckling och omvärlds-
bevakning under året i form av kurser och konferenser. nämnas kan 
Skolbibliotekarielyftet, ett EUfinansierat projekt som drivits i fem län 
under 2012 – 2013.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 
(målet är den ej ska  
överstiga 4 % för 2013)

4,7 3,5 2,5 7,3

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 76,6 73,1 10,9 73

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 61,1 73,33 68,42 78,95

Andel män som  
arbetar heltid 80 80 71,43 85,71

Andel kvinnor som  
arbetar 75-99 % 27,8 20 21,05 10,53

Andel män som  
arbetar 75-99 % 20 20 28,57 14,28

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 % 11,1 6,66 10,56 10,53

Andel män som  
arbetar mindre än 75 % 0 0 0 0

Analys och slutsatser av resultatet
Sjukfrånvaro
Under 2013 försämrades sjukfrånvaron i jämförelse med de senaste 
tre åren. vi får gå tillbaka till 2009 för att hitta ett resultat på samma 
nivå. det är långtidssjukfrånvaron som står för den enskilt största delen 
av sjukfrånvaron, 73 procent. den kan härledas till tre medarbetare, var 

nämndsredovIsnIngar – kulturnämnden



53

nämndsredovIsnIngar – kulturnämnden

av en är under utredning för sjukersättning. en annan orsak är före-
byggande behandling beviljad av försäkringskassan, vilket motsvarar 
17 procent av den totala sjukfrånvaron.
 Utöver detta har orsaker som arbetsgivaren inte kan påverka haft 
inverkan på resultatet, såsom naturliga läkeprocesser.

Heltid/deltid
Andelen medarbetare som arbetar heltid ökade under 2013 för både 
kvinnor och män. i ett fall rör det sig om en förändring av en tillsvidare-
tjänst från deltid till heltid. den förändringen var möjlig genom en mindre 
organisationsförändring i samband med pensionsavgång. Övriga för-
ändringar, som berör både kvinnor och män, beror på möjligheten att 
få en tillfällig utökad tjänstgöringsgrad på grund av beviljade tjänst-
ledigheter.

Miljö

Miljöarbetet i förvaltningen har innefattat programverksamhet på biblio-
teken och gislaveds konsthall i form av föreläsningar och utställningar 
med olika miljöteman. Aktiviteter har även genomförts inom kulturmiljö 
och återvinning. i största möjligaste mån sker resor kollektivt inom 
kommunen, men även regionalt och nationellt. inom ramen för konsu-
mentinformation har aktiviteter genomförts för att sprida kunskap kring 
sambandet mellan produkter och miljö.

Framtid

Att utveckla barn- och ungdomskulturen är en uttalad målsättning och 
vision för gislaveds kommun. Barn och ungdomar ska få möjlighet att 
ta del av ett professionellt kulturutbud och ges möjlighet till utbildning 
och eget skapande inom kulturens olika områden. Kulturnämndens 
uppdrag är att utveckla verksamheten så att målen kan infrias. det ska 
skapas mötesplatser som är kreativa och drogfria, som stimulerar till 
egna projekt, personlig utveckling och delaktighet i utvecklingen av 
gislaveds kommun. genomförandet av projektet Mötesplats gisle 
innebär att ett stort och avgörande steg tas mot att förverkliga målen.
 Biblioteken är den verksamhet som når flest invånare med sin 
verksamhet. samtidigt kan vi konstatera att det krävs allt mer för att 
besök och utlån inte skall minska. Medieutbud, programinnehåll och 
arbetssätt måste hela tiden utvecklas för biblioteken ska behålla sin 
attraktivitet. därför behövs en långsiktig satsning på dessa områden. 
en annan viktig åtgärd för att öka användandet av biblioteken är en 
förbättrad tillgänglighet. Biblioteken bör få möjlighet att utöka sina 
öppettimmar på vardagar och lördagar. På huvudbiblioteket i gislaved 
bör även söndagsöppet införas.

 gislaveds konsthalls mål är att vara en självklar destination för den 
lokala, regionala och nationella konstpubliken. För att nå målet måste 
det finnas möjligheter att engagera svenska och internationella konst
närer av hög kvalitet. Konkret innebär det att anslaget till utställnings-
ersättningar och övriga produktionskostnader måste höjas under 
utblicksperioden. som ett led i att öka verksamhetens attraktionskraft 
och bidra till fler intressanta besöksmål under sommaren, kommer 
sommaröppet att införas från och med 2014. På lite längre sikt planeras 
att verksamheten flyttar till en ny konsthall i Mötesplats Gisle.
 Kulturförvaltningen har blivit mer aktiv inom kulturarvsområdet under 
det senaste året. Med tanke på den breda och driftiga föreningsverk-
samheten inom hembygdsrörelse och museer, och den starka utveck-
lingen inom kulturturismen, finns det behov av samordning, satsningar 
på ökad tillgänglighet till kulturmiljöer, utbildning och information.
 Begränsade ekonomiska ramar i framtiden kan medföra att den 
positiva utvecklingen av kulturverksamheten i gislaveds kommun 
avtar eller upphör helt. vad det konkret innebär beror på vilka kultur-
politiska prioriteringar som kulturnämnden och fullmäktige beslutar 
om. i ett större och längre perspektiv kan försämrade förutsättningar 
för ett rikt kulturliv påverka uppfattning av gislaveds kommun som en 
attraktiv kommun.

Intern kontroll
Kulturnämnden hade som mål att under 2013 aktualisera och revidera 
sin internkontrollplan. Arbetet är påbörjat men har inte avslutats. detta 
räknar kulturnämnden med att göra under 2014. Under 2013 har intern-
kontrollen koncentrat sig på kommunens konstinnehav. Konstregistret 
är sedan 2011 digitaliserat vilket innebär bättre rutiner för internkontroll. 
Konstinventering har skett på plats genom stickprov på några kommu-
nala institutioner. resultatet av stickproven visar inga avvikelser.

Investeringsuppföljning – nämnden

investeringarna under 2013 uppgick till 658 tkr varav konstinköpen 
uppgick till 327 tkr. 
 den största delen gick till skulpturen ”dansaren” som placerades 
på Musiktorget i gislaved. 
 Övriga konstinvesteringar gick till att slutföra tre fasighetsprojekt 
samt enstaka inköp till konstsamlingen.  
 Biblioteksverksamhetens investeringar uppgick till 331 tkr varav 
170 tkr var möbler, där en särskild satsning genomfördes på  
smålandsstenars bibliotek. resterande 161 tkr gick till den nya 
webbkatalogen och hemsidan Arena.
 investeringsbudgeten gav ett överskott på 1 059 tkr. Av dessa 
medel ombudgeteras 949 tkr till 2014 för pågående och kommande 
konstutsmyckningsprojekt.

Kulturnämnden har som mål att skapa kreativa och drogfria mötesplatser som stimulerar till egna projekt, personlig utveckling och delaktighet i 
utvecklingen av gislaveds kommun.
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ordförande: Clas ebbeson (M)
Förvaltningschef: Mikael Fröler
Andel av kommunens driftbudget: 0 %

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

intäkt 209 139 203 517 210 593 7 076

Kostnader -208 481 -203 517 -210 044 -6 527

Nettokostnader 658 0 549 549

Nettoinvesteringar 36 841 130 388 97 732 32 656

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2012 2013 2013 2013

Administration -12 305 -10 909 -10 914 -33

Hantverkare 603 310 -68 -378

Fastighets-
förvaltning 8 856 8 269 7 119 -1 150

städning 2 814 1 800 2 995 1 195

Tvätt 173 140 187 47

Fordonsservice 387 100 1 092 992

Transporter 130 290 138 -152

Totalt 658 0 549 549

Uppgift
Fastighetsnämnden är en intern serviceorganisation som tillhandahåller 
lokaler och service till övriga nämnder i kommunen.
 Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger 
ska den primära verksamheten (skola, omsorg, fritid, kultur m.m.) 
kunna bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en service 
som överensstämmer med brukarnas förväntningar.
 Uppdraget ska genomföras rationellt och ekonomiskt. dessutom 
ska fastigheterna underhållas så att kapitalförstöring undviks.
 Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad 
samt om- och tillbyggnad av kommunens skolor, förskolor, särskilda 
boenden m.m. för övriga nämnders behov.
 När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att 
hitta andra hyresgäster till lokalerna eller avyttra fastigheterna.

Måluppfyllelse
Fastighetsnämndens roll i den kommunala organisationen medför att de 
kortsiktiga målen till stor del handlar om att genomföra investerings-
projekt, som oftast initierats av andra. inför 2013 har nämnden dess-
utom några konkritiserade mål.
 inför 2013 var målsättningen därför att genomföra ombyggnaderna 
av köken på Lundåkerskolan och i Mötesplats gisle samt att påbörja 
ombyggnationen av kommunhuset och nordinskolan.
 Lundåkerskolans kök var klart i mars vilket var något senare än 
tidplanen. restaurangköket i mötesplats gisle blev klart först i slutet 
av november vilket var flera månader efter tidplanen. Både kommun-
huset och nordiskolan har påbörjats under 2013.
 ett annat viktigt mål är att klara verksamheten inom de ekonomiska 
ramar som ges av hyresintäkter och inkomster från serviceuppdrag. 
eftersom verksamheten ger ett litet överskott synes måluppfyllelsen 
god.
 de konkritiserade målen avser att genomföra en konsekvensbe-
skrivning utifrån att anpassa antalet skolor till den demografiska ut-
vecklingen samt ytterligare en konsekvensbeskrivning av att förlägga 
förskoleverksamhet till Moforsvillan.

 den första konsekvensbeskrivningen är inte genomförd beroende 
på att fastighetsnämnden inte erhållit några uppgifter avseende vilka 
skolor som bör anpassas. Beträffande den andra konsekvensbeskriv-
ningen har fastighetsnämnden genomfört en mätning och utredning 
avseende elektromagnetiska fält i anslutning till Moforsvillan. nämnden 
har dessutom varit delaktig i barn- och utbildningsnämndens arbete 
om lokalisering av förskolor i Anderstorp.

Ekonomiskt resultat
resultatet för 2013, 549 tkr, är något bättre än budgeterat. 
 Både intäkter och kostnader överstiger budget
 Intäkterna är högre på grund av flera orsaker en av de främsta är 
realisationsvinster vid försäljning av fordon. en annan orsak är bättre 
hyresintäkter både interna och externa. de interna utgörs av nyinveste-
ringar som motverkas av högre kapitalkostnader. de externa hyrorna 
är högre eftersom fastighetsnämnden räknade med att några fastig-
heter skulle säljas till 2014. Men innan en försäljning kan genomföras 
måste detaljplaner förändras. 
 Bland positiva avvikelser är att städverksamheten har kunnat fort-
sätta att effektivisera verksamheten och spara på kostnader. skade-
görelsen fortsätter att ligga på en låg nivå. intäkterna ökar mer än 
budgeterat. Fastighetsnämnden har också betydande reavinster på 
avyttring av fordon. slutligen har inte alla rivningar genomförts som 
planerats.
 Förbrukningen av el, olja, biobränslen, gas och värme är något 
lägre än budgeterat. 2013 motsvarar ca 94 procent av ett normalår. 
energikostnaderna är dock högre, ca 1,8 mnkr, än budgeterat. det 
beror på att nätkostnaden för elenergi ökat betydligt mer än beräknat. 
nätkostnaderna, som är ca 33 öre/kWh, står för ca 35 procent av 
elkostnaden vilket är en högre än 2012 då det var 25 procent och  
ca 26 öre/kWh. det totala energipriset per kWh, 91 öre/kWh, är 4 öre 
högre än budgeterat.
 Kostnaderna för planerat och oplanerat underhåll ligger över ramen 
men när det gäller det planerade underhållet har inte alla åtgärder 
genomförts och det akuta underhållet överstiger den budgeterade 
nivån.
 Fastighetsnämnden har under året investerat för ca 97,7 mnkr varav 
huvuddelen utgörs av några få projekt. Fem projekt står för 83 procent 
av investeringarna. den största delen har avsett Mötesplats gisle, 
38 mnkr. Ombyggnaden av lokalerna för produktionskök på Lund-
åkerskolan har kostat 16 mnkr och för ombyggnaden av kommun-
huset är 10,1 mnkr investerade under 2013.
 när samtliga kostnader bokförts slutredovisas projektet och under 
2013 har fastighetskontoret slutredovisas 29 projekt. dessa var  
budgeterade till ca 11,4 mnkr och totala kostnaderna uppgick till  
ca 11,7 mnkr.

Personal
2013 hade fastighetsförvaltningen 115,19 årsarbetare, vilket är oför-
ändrat jämfört med föregående år. det inkluderar ca 45 anställda 
ungdomar som under sommaren bistod förvaltningen med enklare 
fastighetsskötsel och verksamhetsservice.
 sjukfrånvaron är fortfarande relativt hög, 5,7 procent inom förvalt-
ningen men är lägre än 2012.
 Fastighetsförvaltningen är en serviceorganisation vars verksamhet 
är beroende av uppdrag. Förvaltningen försöker anpassa personal-
styrkan utifrån efterfrågan genom naturliga avgångar såsom pension. 
Under året har några objekt tillkommit och andra utgått. Bland annat 
på grund av att andra förvaltningar arbetar aktivt med att öka antalet 
heltidstjänster genom egna kombinationstjänster vilket innebär att de 
säger upp uppdrag från fastighetsförvaltningen och istället hanterar 
det i egen regi.
 Under året har det satsas drygt 120 tkr på fortbildning/utbildning 
av personalen.

nämndsredovIsnIngar – fastIghetsnämnden
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nämndsredovIsnIngar – fastIghetsnämnden

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2010 2011 2012 2013

sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 
(målet är den ej ska  
överstiga 4 % för 2013)

5,0 5,1 6,4 5,7

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 52,6 48,6 65,1 57,4

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 47,4 48,68 48,61 47,22

Andel män som  
arbetar heltid 93,6 91,3 91,48 92,5

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99 % 32,6 35,52 31,94 34,72

Andel män som  
arbetar 75 – 99 % 4,3 6,52 6,38 7,5

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75 % 20 15,78 19,44 18,6

Andel män som  
arbetar mindre än 75 % 2,1 2,17 2,12 0

Miljö

Energistatistik för kommunens fastigheter
Fastighetsnämndens energistatistik bygger på verklig förbrukning i 
nämndens fastigheter, dvs. utan normalårskorrigering görs, eftersom 
vi inte har enbart energi för uppvärmning specificerad. Bruksel (hyres
gästernas förbrukning) i huvuddelen av våra fastigheter ingår också i 
nyckeltalen. Undantagen är där vi har externa hyresgäster.
 Totalt har förbrukningen i kommunens fastigheter minskat till 
185 kWh/m2; från 187 kWh/m2; 2012. 2011 var förbrukningen 
181 kWh/m2; 2011. 2013 var något varmare (94 %) än ett normalår 
och även något varmare än 2013.

Framtid

Fastighetsnämndens verksamhet, som intern serviceorganisation,  
är i hög grad beroende på övriga nämnders verksamhet och planer.
 Behovet av lokaler är relativt stabilt och fastighetsnämnden har 
förvaltat drygt 210 000 m2 de senaste åren med relativ liten andel 

tomma lokaler. Men befolkningen minskar och födelsetalen sjunker. 
inför 2014 diskuterades antalet platser inom särskilt boende men det 
resulterade inte i någon förändring. Barn- och utbildningsförvaltningen 
utreder förskolorna i Anderstorp och simhallarna är i stort behov av 
upprustning. Förr eller senare kommer det att påverka lokalbehovet i 
kommunen. Fastighetsnämnden får hitta andra hyresgäster vilket kan 
medföra behov av ombyggnader som kräver ökade anslag till investe-
ringar i fastigheterna. det kan vara svårt att hitta annan användning 
för fastigheterna och marknadspriset vid en försäljning kanske inte 
täcker det bokförda värdet vilket resulterar i reaförluster.
 Även nämndens verksamhetsservice påverkas av andra nämnders 
beslut. effektiviseringen av städverksamheten kommer sannolikt att 
vara nödvändigt även kommande år. Det finns en oroande tendens 
att förvaltningarna tar hem städning för att kombinera med andra 
uppgifter för att skapa heltidstjänster. det kan i sämsta fall orsaka en 
övertalighet på inom fastighetsförvaltningen.
 energifrågorna är alltid aktuella och kommer att bli ännu mer  
betydelsefulla i framtiden både av ekonomiska skäl och av miljöskäl.  
därför är det viktigt att investeringsmedel kan avsättas för energi-
besparande åtgärder även i framtiden.
 
Intern kontroll
nämnde beslutade i oktober 2013 om en ny kontrollplan. Av beslutade 
20 kontrollmoment är endast 11 helt genomförda, av dessa hade en 
avvikelser och åtgärder är planerade.

Investeringsuppföljning – nämnden
Fastighetsnämnden har under året investerat för ca 97,7 mnkr varav 
huvuddelen utgörs av några få projekt. den största delen har satsats 
på Mötesplats gisle, 38 mnkr. den första huvuddelen med restaurang-
köket skulle varit klar i augusti men blev förskjuten till november. 
16 mnkr har investerats i produktionsköket vid Lundåkerskolan, på 
kommunhusets ombyggnad har investerats 10,1 mnkr och på nordin-
skolan 11,5 mnkr. Tillsammans med ombyggnationen av västboskolan 
till lokaler för AMo (5,5 mnkr) står dessa fem projekt för ca 83 procent 
av investeringarna.
 när samtliga kostnader bokförts slutredovisas projektet och under 
2013 har fastighetskontoret slutredovisas 29 projekt. dessa var budge-
terade till ca 7,4 mnkr och totala kostnaderna uppgick till ca 7,7 mnkr.

Under 2013 och 2014 sker en renovering av kommunhuset i gislaved där man bland annat byter ut ventilation och kopplar på fjärrvärme för 
miljöeffektivare uppvärmning.
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resultaträknIng

Bokslut Bokslut Bokslut
tkr 2013 2012 2011

verksamhetens intäkter 43 139 39 925 39 766 

varav underuttag (-)/överuttag (+) -2 261 654 -533

verksamhetens kostnader -34 393 -31 436 -29 962 

Avskrivningar -5 529 -5 378 -5 265

Verksamhetens nettokostnader 3 217 3 111 4 539

Finansiella intäkter, finansförvaltn. 15 35 48

Finansiella kostnader, finansförvaltn. -3 232 -3 146 -4 587

Resultat före extraordinära poster 0 0 0

extraordinära intäkter 0 0 0

extraordinära kostnader 0 0 0

Årets resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar 8 404 9 521 4 992

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

 

Årsarbetare 15,3 12,5 12,5

Leverad vattenmängd tm3 2 039 2 037 1 967

såld vattenmängd tm3 1 441 1 417 1 530

Behandlad mängd avloppsvatten tm3 3 653 5 214 4 521

Kostnad kr/m3 20,05 19,70 20,88

Antal vattenmätare 6 860 6 865 6 838

Kostnadstäckningsgrad 100 % 100 % 100 %

balansräknIng

Bokslut Bokslut Bokslut
tkr 2013 2012 2011

TILLGÅNGAR

AnLÄggningsTiLLgÅngAr

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 108 517 111 931 107 756

Maskiner och inventarier 87 114 141 

Pågående investeringsprojekt 2 728 0 0

Finansiella anläggningstillgångar    

Summa anläggningstillgångar 111 332 112 045 107 897

oMsÄTTningsTiLLgÅngAr

Förråd m.m. 2 263 1 974 1 857

Fordringar 2 539 1 875 1 693

Kassa och bank    

Summa omsättningstillgångar 4 802 3 849 3 550

    

Summa tillgångar 116 134 115 894 111 447

EGET KAPITAL, AVSäTTNINGAR
OCH SKULDER

eget kapital 0 0 0

därav årets resultat 0 0 0

AvsÄTTningAr

Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0 0

Andra avsättningar 0 0 0 

Summa avsättningar 0 0 0

 

sKULder

Långfristiga skulder, va-kollektivet 1 238 3 499 3 589

Långfristiga skulder, gislaveds  
kommun 114 540 112 026 106 220

semesterlöneskuld 292 369 520

Kortfristiga skulder 64 0 1 118

Summa skulder 116 134 115 894 111 447

    

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder 116 134 115 894 111 447

Verksamhet
Under 2013 har fokus varit att förbättra säkerheten på renvattnet. 
• Tallberga vattenverk har genomgått en totalrenovering. 
•  Gislaveds vattenverk har byggts om och nya renvattenpumpar och 

UVfilter skall installeras. 
•  Larm och säkerhet på vattenanläggningarna har också förbättrats. 
• En ny vattentäkt är under framtagning i Gislaved. 
• Radonavskiljare har installerats i Hällabäck vattenverk. 

gällande avloppsreningsverken så har nya biogasledningar har tagits 
i drift på gislaveds avloppsreningsverk. 
 Ett flertal vattenläckor inträffade under året. Ledningsnätet börjar 
bli gammalt och slitet och behöver därför förnyas med snabbare takt.
 Torggatan i gislaved har också varit ett stort projekt där relining av 
befintliga ledningar gjorts. 
 en va-plan skall tas fram under 2014 och mycket arbete har lagts 
ner på planen under 2013. 

Ekonomi
Kostnaderna för vatten- och avloppsverksamheten har överstigit  
intäkterna och en reglering har gjorts mot den skuld till kollektivet 
som finns. Den har således minskat med 2 261 tkr. Den uppgår  
2013-12-31 till 1 239 tkr.

Investeringar
vatten- och avloppsverksamheten har under 2013 byggt ut lednings-
nät i Fållinge, Broaryd och gislaved enligt detaljplaner. 

affärsdrIvande verksamheter – vatten och avlopp
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affärsdrIvande verksamheter – renhållnIng

RESULTATRäKNING

Bokslut Bokslut Bokslut
tkr 2013 2012 2011

verksamhetens intäkter 20 555 19 873 20 826 

varav överuttag 1 240 422 628

verksamhetens kostnader -20 151 -19 554 -20 539

Avskrivningar -438 -434 -434 

Verksamhetens nettokostnader -34 -115 -147

Finansiella intäkter 122 212 289 

Finansiella kostnader -88 -97 -142 

Resultat före extraordinära poster 0 0 0

extraordinära intäkter 0 0 0 

extraordinära kostnader 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar 2 016* 135 628

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

Antal sophämtningar 254 929 255 352 258 656

Kostnadstäckningsgrad 100 % 100 % 100 %

*  2 016 tkr = inga investeringar gjorda år 2013 utöver pågående arbeten

BALANSRäKNING

Bokslut Bokslut Bokslut
tkr 2013 2012 2011

TILLGÅNGAR

AnLÄggningsTiLLgÅngAr

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 2 470 2 764 3 518 

Pågående arbeten 2 016  0  0

Maskiner och inventarier 310 455  0

Finansiella anläggningstillgångar  0  0 0 

Summa anläggningstillgångar 4 796 3 219 3 518 

    

oMsÄTTningsTiLLgÅngAr    

Förråd m.m.    

Fordringar 963 1 157 2 351

Fordringar, gislaveds kommun 14 687 14 830 12 915

Kassa och bank    

Summa omsättningstillgångar 15 650 15 987 15 266 

    

Summa tillgångar 20 446 19 206 18 784 

EGET KAPITAL, AVSäTTNINGAR
OCH SKULDER

eget kapital    

därav årets resultat    

    

AvsÄTTningAr    

Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0 0 

Andra avsättningar 18 784 18 784 18 784 

Summa avsättningar 18 784 18 784 18 784 

    

sKULder    

Långfristiga skulder  0 0 0 

Kortfristiga skulder, förutbetalda  
avgifter 1 662 422 0 

Summa skulder 1 662 422 0 

    

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder 20 446 19 206 18 784

Ekonomi och personal
det ekonomiska utfallet för renhållningen 2013 blev överskott med 
1 118 tkr varav 122 tkr är ränta på fonderade medel. orsak till över-
skottet är i huvudsak minskade kostnader för omhändertagande av 
material vid återvinningscentralerna beroende på bra avtal vid upp-
handlingar. Totalt arbetar 5 heltidsanställda samt några timanställda 
vid kommunens anläggningar. Allt annat arbete genomförs av entre-
prenadföretag.

Miljö
Målet ”minskade mängder hushållsavfall till förbränning” anses upp-
fyllt då detta jämfört med föregående år minskat med 2,6 procent 
och för 2013 uppgått till 7 221 ton. det är lägsta mängden sedan 
2005. Målet att informera hushållen om vikten av att minska avfalls-
mängden uppfylldes genom särskild information på kommunens 
hemsida i samband med kampanjen ”europa minskar avfallet” samt 
med en tävling mellan alla kommunens skolor i att minska mängden 
matavfall. Övervakningssystemet som satts upp och tagits i drift på 
våra återvinningscentraler har inneburit mindre antal skadegörelser/
stölder vilket bidragit till att skötsel av anläggningarna underlättats.
 Under hösten 2013 har en överbyggnad uppförts över omlastnings-
anläggningen för hushållsavfall. denna kommer för framtiden att 
innebära mindre mängder vatten i avfallet till förbränning och mindre 
nedskräpning av den omgivande naturen. 

Framtid
För att förverkliga de intentioner som finns i gällande avfallsplan 
kommer investeringar behövas i anläggningar för att ta emot och 
hantera hushållens olika avfallsslag. Dels finns planer på en krets-
loppspark i Mossarp, en ny återvinningscentral i smålandsstenar 
men även investeringar i kärl kommer behövas för att kunna sortera 
ut och behandla matavfall föra sig. 
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sammanställd redovIsnIng

Bolag

AB gislavedshus
100 %

gislaved energi AB
100 %

gislaved energiring AB

gislaved energi vindkraft AB

stiftelsen isabergstoppen
90,74 %

stiftelsen gisleparken
64 %

stiftelsen Torghuset
75 %

gislaved näringsliv AB
50 %

gislaveds industrilokaler AB
100 %

A-ringen AB
100 %
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Resultatutveckling 2009 –2013

49,1

34

49,9

19,3

43,7

gislaveds kommunkoncern består förutom av kommunen av fem 
aktiebolag och tre stiftelser. Fram till år 2012 fanns kommunalförbundet 
HPH (Högskolan på hemmaplan) som avvecklades 2012-12-31. 
 För att ingå i koncernen krävs det att kommunen bestämmer över, 
eller har ett väsentlig inflytande över bolaget/stiftelsen. I bolagen  
definieras detta som lägst 20 procent av aktiernas röstvärde.
 gislaved energi AB har två dotterbolag, gislaved energiring AB för 
elhandel och bildar därmed en underkoncern. Till gislaved energiring 
AB finns dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB knutet.

Finansiell analys av sammanställd redovisning 
Resultat 
en stor del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolag 
eller annan företagsform. För gislaveds kommun utgör denna del  
38 procent av ”koncernens” totala tillgångar. 
 den sammanställda redovisningen redovisade ett årsresultat på 
43,7 mnkr, vilket är en stor förbättring i förhållande till 2012 med 
24,4 mnkr.
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Förbättringen mellan 2012 och 2013 beror framförallt på att kommu-
nens resultat har förbättrats med 20 mnkr. För övriga i ”koncernen” 
ingående enheter har resultatet förbättrats för AB gislavedshus med 
7,0 mnkr till 8,5 mnkr, förbättrats med 2,7 mnkr för stiftelsen isabergs-
toppen till 2,6 mnkr men försämrats för gislaved energi AB med 
6,3 mnkr till 3,8 mnkr.
 den sammanvägda bilden av ”koncernen” är en välmående  
”koncern” som bibehåller sin ekonomiska styrka.

Investeringar
Koncernens investeringsvolym har under 2013 varit 117,8 mnkr vilket 
är en ökning med 69,5 mnkr jämfört med 2012 års volym. 
 Av koncernens investeringar uppgick gislaveds kommuns investe-
ringar till 146,3 mnkr, AB gislavedshus 9,8 mnkr, gislaved energi AB 
70,5 mnkr samt stiftelsen isabergstoppen 22,7 mnkr. den ökade inves-
teringsnivån beror framförallt på att gislaveds kommun och gislaved 
energi AB har ökat sin investering (47 respektive 24 mnkr), däremot 
har AB gislavedshus sänkt sin investeringsvolym med 2 mnkr.
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Utveckling av koncernens styrka
Hur ser koncernens styrka ut på lång sikt och hur har den utvecklats? 
en viktig parameter för att mäta styrkan är att se på utvecklingen av 
soliditeten. Soliditeten visar koncernens långsiktiga finansiella hand-
lingsutrymme dvs. hur stor del av balansomslutningen som finansieras 
med eget kapital. soliditeten påverkas av en förändrad balansomslut-
ning och hur resultatet utvecklas över tiden.

Under den redovisade perioden har soliditeten legat på en stabil nivå 
mellan 57,4 och 60,5 procent. Det finns ingen generell nivå för hur hög 
soliditeten bör vara för en koncern av gislaveds storlek. det som är 
av intresse är soliditetens utveckling. om soliditeten sjunker fördelas 
mer resurser från verksamheten till räntor och avskrivningar. 
 soliditeten visar en marginell försämring mellan åren 2011 och 
2013 men för perioden 2009 – 2013 är utvecklingen positivt ur ett 
riskperspek tiv i och med att koncernen därmed är mindre känslig  
för räntesvängningar m.m.
 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.
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Skuldsättningsgraden
Koncernens totala skulder uppgår för 2013 till 831 mnkr vilket är en 
ökning i förhållande till 2012 med 103 mnkr. Av skuldsättningen utgör 
långfristiga skulder 424 mnkr och kortfristiga skulder 338 mnkr.
 Av koncernens samlade skuld återfinns 45,2 procent i AB Gislaveds
hus, 36,8 procent i gislaveds kommun, gislaved energi 15,1 procent 
samt stiftelsen isabergstoppen 3,0 procent.

Riskförhållanden

en av de mer övergripande riskerna för koncernen är ränteutvecklingen 
avseende låneskulden 424 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 befolknings-
utvecklingen en större riskfaktor än för övriga delar av koncernen. 
denna riskfaktor är däremot mer förutsägbar och mer långsiktig.
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resultaträknIng

2013 2013 2012 2012
mnkr Koncern Kommun Koncern Kommun

verksamhetens intäkter 581,1 315,0 572,4 319,7

verksamhetens kostnader -1 838,3 -1 641,9 -1 817,6 -1 627,8

Avskrivningar -117,7 -79,6 -104,0 -70,5

Verksamhetens nettokostnader -1 374,9 -1 406,5 -1 349,2 -1 378,6

skatteintäkter 1 145,7 1 145,7 1 091,0 1 091,0

generella statsbidrag och utjämning 289,9 289,9 295,8 295,8

Finansiella intäkter 2,1 4,9 2,7 4,2

Finansiella kostnader -14,7 -1,9 -22,9 -0,6

Resultat före extraordinära poster 48,1 32,1 17,4 11,8

extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner -3,4 0,0 0,0 0,0

skatt 0,0 0,0 1,9 0,0

Årets resultat 44,7 32,1 19,3 11,8

balansräknIng

2013 2013 2012 2012
mnkr Koncern Kommun Koncern Kommun

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,0 0,0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 575,1 1 053,9 1 517,1 991,0

Maskiner och inventarier 108,9 81,9 106,8 75,4

Övriga materiella anläggningstillgångar 189,1 0,0 155,3 0,0

Finansiella tillgångar 10,3 18,5 10,8 18,9

Summa anläggningstillgångar 1 883,4 1 154,3 1 790,0 1 085,3

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 6,5 3,3 4,7 3,2

Fordringar 99,0 74,6 126,6 96,6

Kortfristiga placeringar 3,1 0,0 2,6 0,0

Kassa och bank 83,9 51,8 68,0 57,2

Summa omsättningstillgångar 192,5 129,7 201,9 157,0

SUMMA TILLGÅNGAR 2 075,9 1 284,0 1 991,9 1 242,3

Eget kapital 1 249,2 978,1 1 204,6 945,9

därav årets resultat 44,7 32,1 19,3 11,8

Avsättningar  

Avsättningar för pensioner m.m. 21,7 21,4 17,3 17,1

Övriga avsättningar 42,9 18,8 41,7 18,8

Skulder

Långfristiga skulder 424,1 0,6 402,3 0

Kortfristiga skulder 338,0 265,1 326,0 260,5

SUMMA SKULDER ocH EGET KAPITAL 2 075,9 1 284,0 1 991,9 1 242,3
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2013 2013 2012 2012
mnkr Koncern Kommun Koncern Kommun

Medel från löpande verksamhet

Årets resultat 44,7 32,1 19,3 11,8

Justering för av-/nedskrivningar 117,7 79,6 104,0 70,5

Förändring deponiavsättning 0,0 0,0 0,0 0

Förändring pensionsavsättning 4,4 4,4 1,6 1,6

Ökning/minskning andra avsättningar 1,2 0,0 -2,4 0

Just ej likviditetspåverkande poster 0,0 -2,2 -1,1 -2,3

Medel från verks före rörkap förändr 168,0 113,9 121,4 81,6

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -27,6 22,0 9,4 -1,5

Ökning/minskning förråd -1,8 -0,1 -0,6 -0,5

Ökning/minskning kortfristiga skulder 12,0 4,6 18,1 27,1

skatter 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa medel från löpande verksamhet 150,6 140,4 148,3 106,7

Medel från investeringsverksamhet

investeringar -156,5 -152,0 -148,3 -107,0

Övrig ökning anläggningstillgångar 0 0,0 0,0 0,0

investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0 2,2 0,0 0,0

Försäljning anläggningstillgångar 0 3,5 0,0 7,6

Övrig minskning anläggningstillgångar 0 0,0 0,0 0,0

Förvärv finansiell anläggningstillgångar 0 0,0 0,0 0,0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0 0,0 0,0 0,8

Summa medel från investeringsverks -156,5 -146,3 -148,3 -98,6

Finansieringsverksamhet

Minskning/ökning långfristiga skulder 21,8 0,5 -6,4 0,0

Medel från finansieringsverksamhet 21,8 0,5 -6,4 0,0

SUMMA 15,9 -5,4 -6,4 8,1

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början 68,0 57,1 61,6 49,0

Likvida medel vid årets slut 83,9 51,7 68,0 57,1
      

sammanställd redovIsnIng
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Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2013 2012

rörelsens intäkter 160 036 167 651 160 261

rörelsens kostnader -141 746 -144 992 -138 942

Rörelseresultat 18 290 22 659 21 319

Finansiella intäkter 190 951 975

Finansiella kostnader -12 500 -11 837 -21 167

Resultat före skatt 5 980 11 773 1 127

Bokslutsdispositioner 0 -1 000 250

skatt 0 -2 388 114

Årets resultat 0 8 385 1 491

investeringar, tkr 9 823 11 768

nettoomsättning, tkr 167 651 160 261

soliditet, % 25,4 23,8

Likviditet, % 69 32

Antal lägenheter 2 575 2 578

Antal lokaler 137 133

vakansgrad 6,5 6,3

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

Anläggningstillgångar 472 118 488 233

omsättningstillgångar 34 579 13 029

Summa tillgångar 506 697 501 262

eget kapital 119 863 111 685

obeskattade reserver 11 155 10 155

Avsättningar 2 735 2 635

Långfristiga skulder 326 860 339 915

Kortfristiga skulder 46 084 36 872

Summa eget kapital och skulder 506 697 501 262

ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser 285 277

Verksamhet
den 1 januari 2013 fanns det 108 outhyrda lägenheter. den 1 januari 
2014 var motsvarande siffra 107, vilket motsvarar 4,2 procent av  
bolagets totala lägenhetsbestånd. den 1 januari höjdes lägenhets-
hyrorna med 1,85 procent. Fr.o.m. den 1 januari 2014 höjs hyran med 
2,0 procent.
 Kostnaden för underhållsarbeten har under året varit 38 Mkr.  
inga nybyggnationer eller köp av fastigheter har gjorts. en fastighet i 
Öreryd såldes sista december 2013.

Ekonomi
omsättning har ökat med 4,6 procent, beroende på hyreshöjning, 
men även försäljning av fastighet och inventarier. Kostnaderna har 
minskat med 2 procent främst beroende på lägre kapitalkostnader. 
Under året har lån amorterats med 13 545 tkr.

Personal

2013-12-31 2012-12-31

Personalkostnader, tkr 19 774 19 236

Tillsvidareanställda 38 38

Omräknat till heltidstjänster 37,5 36,5

Sjukfrånvaro, % 5,64 1,83

AB GISLAVEDSHUS

ordförande: ingrid Josefsson (Kd)
Antal ledamöter: 5
verkställande direktör: stanley guldmyr
Ägare: gislaveds kommun 100 %

Miljö
Bolaget är certifierat för miljö enligt ISO 14001:2004, för kvalitet enligt 
iso 9001:2008 och arbetsmiljö enligt AFs 2001:1. Under 2013 genom-
fördes en omcertifiering med gott resultat.

Framtid
Arbetslöshet och den negativa befolkningsutvecklingen är risker och 
osäkerhetsfaktorer som måste vägas in vid beslut om åtgärder fram-
över.
 Arbetet med upprustning av rekordårens bostäder har fortsatt och 
kommer att fortsätta under flera år framöver. Räntekostnaden kommer 
troligen att ligga kvar på en låg nivå 2014.
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GISLAVEDS INDUSTRILoKALER AB

ordförande: Morgan ryhman (M)  
Antal ledamöter: 5  
verkställande direktör: Mikael Fröler  
Ägare: gislaveds kommun 100 %

Verksamhet
Bolagets syfte är att främja lokalförsörjningen för industrier och hant-
verk, servicenäringar och offentliga behov inom gislaveds kommun.
 gislaveds industrilokaler äger fastigheten Munin 19 som bebyggd 
med 6 637 kvm BRA (bruksarea) och innehåller 17 olika lokaler.  
vid årsskiftet var en lokal vakant.

Ekonomi
Bolaget redovisar ett överskott på 594 tkr. Inga större investeringar 
har gjorts på byggnaderna under året.

Miljö
Fastighetens värmeförbrukning är 13 procent lägre än föregående år, 
sannolikt har insatserna i värmesystemet bidragit till lägre energi-
förbrukning.

Framtid
styrelsen har under året diskuterat olika alternativ för att öka utbudet 
av lokaler och då inte enbart industrilokaler.

Resultaträkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

rörelsens intäkter 2 736 2 878

rörelsens kostnader -2 087 -1 654

Rörelseresultat 649 1 224

Finansiella intäkter 198 238

Finansiella kostnader 0 0

Resultat före skatt 847 1 462

Bokslutsdispositioner -104 -245

skatt -149 -324

Årets resultat 594 893

investeringar, tkr 0 0

nettoomsättning, tkr 2 736 2 878

soliditet, % 87,0 87,3

Antal lokaler 17 17

vakansgrad 4 % 0

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

Anläggningstillgångar 5 232 5 460

omsättningstillgångar 8 188 7 215

Summa tillgångar 13 420 12 675

   

eget kapital 10 003 9 452

obeskattade reserver 2 355 2 247

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 1 061 976

Summa eget kapital och skulder 13 419 12 675

ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga



64

koncernbolag och stIftelser

A-RINGEN AB

ordförande: niclas Palmgren (M)
Antal ledamöter: 5
verkställande direktör: gert rydkvist
Ägare: gislaveds kommun 100 %

Verksamhet
Bolaget är ägare till tävlingsbana för bil- och mc-sport. Anläggningen 
är belägen på fastigheten Lövås 8:5 och har under året varit utarren-
derad till Anderstorps Motorbana AB.
 Arrendatorn har svarat för uthyrningen av anläggningen för motor-
sportsevenemang, skolverksamhet m.m. Under året har flygplatsen 
stängts.

Ekonomi
Bolaget har under året erhållit ett aktieägartillskott.

Personal

2013-12-31 2012-12-31

Personalkostnader, tkr 130 52

Tillsvidareanställda 1 1

Framtid
Arbete pågår med att detaljplanelägga området för att säkerställa 
nuvarande och framtida motorsportrelaterade verksamheter.

Resultaträkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

rörelsens intäkter 294 292

rörelsens kostnader -435 -764

Rörelseresultat -141 -472

Finansiella intäkter 11 23

Finansiella kostnader -129 -173

Resultat före skatt -259 -622

Bokslutsdispositioner 0 0

skatt 0 0

Årets resultat -259 -622

investeringar, tkr 0 0

nettoomsättning, tkr 294 292

soliditet, % 22 22

Likviditet, % 133 174

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

Anläggningstillgångar 10 310 10 370

omsättningstillgångar 1 084 1 266

Summa tillgångar 11 394 11 636

eget kapital 2 559 2 518

obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 8 019 8 390

Kortfristiga skulder 816 728

Summa eget kapital och skulder 11 394 11 636

ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga
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STIFTELSEN ISABERGSToPPEN

ordförande: Mikael eriksson (M)
Antal ledamöter: 11
verkställande direktör: Louise söderlund
Ägare: gislaveds kommun 90,74 %, gnosjö kommun 9,26 %

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2013 2012

rörelsens intäkter 37 859 42 232 32 180

rörelsens kostnader -36 314 -39 179 -33 533

Rörelseresultat 1 545 3 053 -1 353

Finansiella intäkter 25 98 47

Finansiella kostnader -1 000 -909 -999

Resultat före skatt 570 2 242 -2 305

Bokslutsdispositioner 0 577 2 181

skatt 0 0 0

Årets resultat 570 2 819 -124

investeringar, tkr 3 938 3 482

nettoomsättning, tkr 41 297 32 067

soliditet, % 56,6 51,0

Antal gästnätter 31 229

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

Anläggningstillgångar 66 415 68 542

omsättningstillgångar 3 741 4 165

Summa tillgångar 70 156 72 707

   

eget kapital 39 725 36 906

obeskattade reserver 0 577

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 22 668 24 140

Kortfristiga skulder 7 763 11 084

Summa eget kapital och skulder 70 156 72 707

ställda säkerheter 17 000 17 000

Ansvarsförbindelser inga inga

Verksamhet
Årets vintersäsong startade 14 december 2012 efter två veckor av 
effektiv snöproduktion. skidanläggningen var öppen 109 dagar, t.o.m. 
1 april, en topp-tre placering. 
 våren startade med ett framgångsrikt cykelläger för 300 personer i 
april. dessutom byggdes nya höghöjdsbanan isaberg Tree Top Ad-
venture, som invigdes 1 maj. vädret var bra hela sommarhalvåret och 
detta gjorde att Höghöjdsbanan blev ett populärt dragplåster både 
på turist- och konferenssidan, med 4 500 besökare. Under sommaren 
satsades mycket på MTB-cykling. det byggdes sex nya leder med gott 
resultat. Målet är att göra isaberg till ett MTB-eldorado. isaberg har 
ett enormt potential att bli sveriges bästa MTB-berg. 
 Ny Isabergsprofil marknadsfördes tillsammans med ny hemsida 
sommar och vinter. Profilen är sportigare, äventyrligare, fräschare och 
att isaberg besöks året runt. Antalet besökare på internet ökade med 
20 procent till totalt 225 072 besökare. 
 isabergstoppen deltog i mässor, Bella Center i Köpenhamn,  
Alla barns mässa i nordstan och skievent i Åhus.
 isabergstoppen erhåll i december den prestigefyllda utmärkelsen 
Trip Award.

Ekonomi
Isabergstoppen redovisade ett positivt resultat på 2,8 miljoner. En lång 
vinter och varm sommar resulterade i goda intäkter. det är främst en 
ökning i golf och äventyrspaket, där den nya höghöjdsbanan genere-
rade drygt en miljon kronor. 
 Alla Rävenstugor har renoverats för ca 2,7 miljoner kr. Övervåningen 
på Höganloft renoverades och det byggdes s.k. Kökskolor, för 
1,3 miljoner kr. Höghöjsbanan byggdes för 850 tkr och under hösten 
fälldes 5 ha skog för en ny nedfart intill stugbyn och parkering.

Personal

2013-12-31 2012-12-31

Personalkostnader, tkr 12 796 9 508 

Tillsvidareanställda 16 15

Omräknat till heltidstjänster 14 13

Medelantalet anställda 26 26

Miljö
när renoveringen av stugorna gjorts har miljövänligare elektronik, 
lampor och luftvärmepumpar installerats. nästa steg blir källsortering 
på anläggningen.

Framtid
isabergstoppen kommer att jobba intensivt med att utveckla mountain-
bike cross-country och fortsätta med framgångsrika sportevent, såsom 
Cycle Camp och MTB Camp. 

en nyhet är vildmarksmässan Fair enough i april. vi hoppas att mässan 
kan återkomma flera år framöver.

koncernbolag och stIftelser
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STIFTELSEN GISLEPARKEN

ordförande: Åke ohnback (M) / staffan sjöblom 
Antal ledamöter: 7
Föreståndare: Karin eriksson
stiftare: gislaveds kommun, Föreningen Folkets Park och Folkets Hus i gislaved

Resultaträkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

rörelsens intäkter 4 537 8 976

rörelsens kostnader -4 689 -10 244

Rörelseresultat -152 -1 268

Finansiella intäkter 1 13

Finansiella kostnader -42 -4

Resultat före skatt -193 -1 259

Bokslutsdispositioner 0 0

skatt 0 0

Årets resultat -193 -1 259

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

Anläggningstillgångar 1 481 437

omsättningstillgångar 2 705 1 603

Summa tillgångar 4 186 2 040

eget kapital  8 200

obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 4 178 1 840

Summa eget kapital och skulder 4 186 2 040

Verksamhet
Från och med vecka 10 skulle stiftelsen få inskränkningar i verksam-
heten p.g.a. renovering och ombyggnation av lokalen. Tyvärr blev det 
mer än inskränkningar. stiftelsen har i stort sett fått lägga ner all verk-
samhet tills vidare förutom stuguthyrningen samt lokaluthyrning till 
Bingoalliansen samt gislaved drum & drill Corps. detta har inneburit 
att stiftelsen fått säga upp personalen och dragit på sig ett stort 
nega tivt resultat eftersom stiftelsen inte kunnat få intäkter. 

Ekonomi
Stiftelsen redovisar ett negativt resultat på 192 tkr som Stiftelsen 
tyvärr inte kunnat styra över. styrelsen beslutade i början på hösten 
att skicka in en formell ansökan till gislaveds kommun om ekonomisk 
ersättning för den ekonomiska situation som uppstått p.g.a. renovering 
och ombyggnation av lokalen. stiftelsen har från gislaveds kommun 
erhållit ett verksamhetsbidrag om sammanlagt 2 100 tkr.

Personal

2013-12-31 2012-12-31

Personalkostnader, tkr 1 938 4 174

Tillsvidareanställda 2 9

Framtid
På kort sikt så började år 2014 som år 2013 slutade med att stiftelsen 
inte kan bedriva sin verksamhet p.g.a. renovering och ombyggnation 
av lokalen. 
 På lång sikt står stiftelsen nu i startgroparna för en nystart med 
förhoppningsvis en utvecklande och stark framtid. 
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STIFTELSEN ToRGHUSET

ordförande: Helén sveningsson (M)  
Antal ledamöter: 7  
Föreståndare: Anette Josefsson
stiftare: gislaveds kommun 75 %, föreningar och privatpersoner 25 %

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2013 2012

rörelsens intäkter 5 504 5 966 5 623

rörelsens kostnader -5 082 -5 351 -5 065

Rörelseresultat 422 615 558

Finansiella intäkter 0 9 27

Finansiella kostnader -421 -422 -510

Resultat före skatt 1 202 75

Bokslutsdispositioner 0 0 0

skatt 0  0

Årets resultat 1 202 75

investeringar, tkr 0 92

nettoomsättning, tkr 3 967 3 623

soliditet, % neg neg

Likviditet, % 152 93

Antal besökare 34 000 33 500

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

Anläggningstillgångar 5 877 6 316

omsättningstillgångar 1 636 894

Summa tillgångar 7 513 7 210

   

eget kapital -6 047 -6 249

obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 12 500 12 500

Kortfristiga skulder 1 060 959

Summa eget kapital och skulder 7 513 7 210

ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Verksamhet
stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med lokaler i smålands-
stenar. Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang.
 Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, konferenser, förenings-
möten, föreläsningar, konserter, barn- och ungdomsaktiviteter, loppis, 
mässor, filmvisning m.m.
 Biografen har visat film, opera, teater, balett, konsert och show. Vi har 
också hyrt ut lokalen och våra besökare har kunnat titta på DVDfilm. 

Ekonomi
Totalt sett har vi lyckats hålla vår budget. 
 Intäkter för bio 953 tkr (877), konferens 342 tkr (170) och servering 
mat 543 tkr (452) har ökat mest.
 Intäkter för nolltaxan har ökat något 255 tkr (220), dock är det färre 
besökare vid nolltaxeuthyrning 8 607 (10 728).
 inga stora investeringar har gjorts under året. stiftelsen har bl.a. 
ändrat telefonin samt bytt ut en del datorer och konferensbord.  
Fastigheten blir äldre så vi vet att kostnader för underhåll och utbyte 
av inventarier kommer att öka.
 Kostnaden för värme ligger över budget medan kostnaderna för 
belysning, renhållning och underhåll ligger under budget.
 Räntekostnaderna har minskat under året. Lån finns hos Kommun-
invest och swedbank. Under året har inga amorteraringar gjorts.  
Avser att göra detta under 2014 då båda lånen förfaller till betalning.

Personal

2013-12-31 2012-12-31

Personalkostnader, tkr 2 045 1 971

Tillsvidareanställda 16 16

Omräknat till heltidstjänster 4 4

1 föreståndare 100 %, 3 medarbetare 75 %, 13 timanställda på bion 
samt 1 timanställd städpersonal.

Miljö
Avfalls sorterar så mycket som möjligt. Fortsätter att försöka handla av 
och utnyttja våra lokala företag inom gislaveds kommun.

Framtid
stiftelsen fortsätter på satsningen på biografen. Året som gått har 
verkligen visat vilka möjligheter den digitala tekniken ger. Känslan är 
att folk börjat få upp ögonen för att det är mer än film som visas på 
biografen. 
 stiftelsen kommer under året att försöka utveckla hemsida så man 
även kan betala och skriva ut sina biljetter till föreställningar och  
evenemang. 
 en fast disk i entrén för att samla biljettförsäljning och kiosk-
försäljning är också något som diskuteras. denna disk skulle kunna 
användas av turistbyrån när den är öppen.
 Fortsatt gott samarbete med alla våra föreningar är mycket viktigt. 
vi försöker att ge dem bra förutsättningar att genomföra sina aktiviteter 
och möten. vi kan t.ex. sammanföra vissa organisationer som vi hör 
pratar om att göra samma saker och på det viset underlätta.
 stiftelsen hoppas på att kunna göra Torghuset till en samlingsplats 
även för våra företagare i bygden. i dagens värld där tid är pengar 
borde huset vara attraktivt för möten och utbildningar. Man slipper 
åka iväg och man sparar tid och ev. även pengar.
 Här kommer marknadsföringen in i bilden och den är väldigt viktig. 
i dagens mediabrus är det inte enkelt att synas. Personliga samtal 
och möten är utan tvekan det som ger bäst effekt men det tar tid.
 Fortfarande gillar vi på Torghuset de två orden samarbete och  
service. det kommer vi att fortsätta jobba med och vi tror fortfarande 
att där ligger vår framtid.

koncernbolag och stIftelser



68

koncernbolag och stIftelser

GISLAVED ENERGI AB

ordförande: Åke Birgersson (FP)  
Antal ledamöter: 5  
verkställande direktör: Joacim Cederwall  
Ägare: gislaveds kommun 100 %

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2013 2012

rörelsens intäkter 110 256 113 211 106 223

rörelsens kostnader -100 013 -107 069 -96 999

Rörelseresultat 10 243 6 142 9 224

Finansiella intäkter 130 96 428

Finansiella kostnader -1 958 -1 361 -1 353

Resultat före skatt 8 415 4 877 8 299

Bokslutsdispositioner 0 0 0

skatt 0 -1 082 1 791

Årets resultat 8 415 3 795 10 090

investeringar, tkr 57 858 34 001

nettoomsättning, tkr 111 143 122 005

soliditet, % 47,5 57,5

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

Anläggningstillgångar 206 099 163 628

omsättningstillgångar 32 754 31 531

Summa tillgångar 238 853 195 159

   

eget kapital 113 462 112 211

obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 21 577 20 511

Långfristiga skulder 76 057 40 505

Kortfristiga skulder 27 757 21 932

Summa eget kapital och skulder 238 853 195 159

ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Verksamhet
verksamheten i bolaget omfattar distribution av el inom delar av  
gislaveds kommun. i dotterbolaget gislaved energiring AB bedrivs 
produktion och handel med el och värme samt gatubelysning i hela 
gislaveds kommun. Bolaget erbjuder även energitjänster, entreprenader 
och serviceavtal. dotterbolaget gislaved energi vindkraft AB ska 
bedriva produktion samt försäljning av energi. Bolaget äger 15 procent 
av aktierna i intressebolaget Klämman vind AB. 

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick till 4 877 tkr. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 2 873 tkr 
vilket är 2 377 tkr under budget. Orsakerna till det lägre resultatet är 
flera, bl.a. minskade intäkter från eldistributionen, ökade ITkostnader, 
ökade avskrivningar samt utrangering av elmätare som bytts ut efter 
den s.k. timmätningsreformen. gislaved energirings resultat efter 
finansiella poster uppgick till 2 005 tkr vilket är 1 160 tkr under budget. 
Resultatet belastas av en nedskrivning med 2 860 tkr av värdet av en 
gaspanneanläggning vid fastigheten Trasten i gislaved. Anläggningen 
förvärvades under 2013 i enlighet med de avtal som tecknades 2011 
om villkoren för anslutning av bl.a. Trasten till det utökade fjärrvärme-
nätet i gislaved. 
 Utdelning till Gislaveds kommun föreslås ske med 971 800 kr.

Personal

2013-12-31 2012-12-31

Personalkostnader, tkr 12 11

Tillsvidareanställda 18 19

Omräknat till heltidstjänster 16 17

Sjukfrånvaro, % 6,89 5,01

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 73,45 % av långtidsfrånvaro.

Miljö
Bolaget är certifierat enligt ISO14001 och har arbetat vidare med 
miljöfrågor under verksamhetsåret. en uppföljande revision har genom-
förts med bra resultat. Bland annat arbetar bolaget fortlöpande med 
åtgärder för minskad energiförbrukning. gislaved energirings strävan 
att minska påverkan på miljön har fortsatt bl.a. genom samverkan 
med gislaveds kommun för energieffektivisering av gatubelysningen i 
kommunen. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i gislaved beräknas ge 
minskade koldioxidutsläpp med ca 3 500 ton per år från och med 2014, 
jämfört med tidigare. den nya värmeproduktionsanläggningen för 
fjärrvärmenätet i gislaved, som togs i drift i december 2013, kommer 
att eldas med närproducerat skogsbränsle i så stor utsträckning som 
möjligt. Bolaget arbetar även vidare med att inköpt elkraft ska vara 
förnyelsebar samt att optimera bolagets värmeanläggningar genom att 
öka andelen biobränsle. Under 2013 har samtliga konsumentkunder 
ursprungsmärkt el utan extra kostnad. 

Framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. Bolaget kommer 
att fortsätta genomföra investeringar som stärker leveranssäkerheten i 
elnätet. Bolaget kommer under 2014 att arbeta vidare med kompetens-
utveckling, en strävan mot ständiga förbättringar. en målsättning är 
att utveckla en organisation där medarbetarna uppmuntras till att ta 
egna initiativ och känner ett stort engagemang, där man får och vill ta 
ansvar för verksamheten. 
 en av bolagets målsättningar är att öka andelen egenproducerad 
naturel genom nyinvesteringar i vindkraft, vattenkraft och på längre sikt 
kraftvärme. Bolaget planerar att fortsätta utveckla nya energitjänster, 
bl.a. erbjudanden att uppföra lösningar för laddning av elfordon till 
intressenter inom gislaveds kommun. energitjänsterna ska leda till en 
effektivare energianvändning för bolagets kunder. Bolaget fortsätter 
med utbyggnad och planering för en vidare utveckling av värmeverk-
samheten. Koncernen kommer att fortsätta medverka till att effektiva 
samarbetsformer med svenska stadsnät Biggnet AB utvecklas.
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GISLAVED NäRINGSLIV AB

ordförande: Bengt gustafson
Antal ledamöter: 5
verkställande direktör: Anders Ahlström
Ägare: gislaveds kommun 50 %, gislaveds näringslivsråd 50 %

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2013 2012

rörelsens intäkter 1 641 12 483 6 958

rörelsens kostnader -1 736 -12 392 -6 800

Rörelseresultat -95 91 158

Finansiella intäkter 0 2 2

Finansiella kostnader 0 -7 -1

Resultat före skatt -95 86 159

Bokslutsdispositioner -9 -21 -39

skatt 0 -14 -32

Årets resultat -104 51 88

investeringar, tkr 0 0

nettoomsättning, tkr 12 483 6 958

soliditet, % 16,3 13,6

Likviditet, % 119,9 115,8

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2013 2012

Anläggningstillgångar 9 14

omsättningstillgångar 2 984 3 075

Summa tillgångar 2 993 3 089

   

eget kapital 435 385

obeskattade reserver 69 48

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 264 1 404

Kortfristiga skulder 2 225 1 252

Summa eget kapital och skulder 2 993 3 089

ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Verksamhet
Bolagets verksamhet är att på en av ägarna gemensamt formulerad 
grundsyn verka för näringslivets utveckling inom gislaveds kommun 
och för kommunens arbete med näringslivsbefrämjande åtgärder. 
Bolaget skall därvid verka för kompetensutveckling samt genomföra 
projekt vars syfte är att utveckla infrastruktur, tillgänglighet och attrak-
tivitet för befintliga och tillkommande företag.
 Under året startade projektet, innovationsfabrik småland, vars syfte 
är att bygga en gemensam innovationsplattform för hela ggvv. 
science Park-nätverket, arbetet med nyföretagande och innovationer 
är ett projekt som avslutas 2014. Projektet har hittills bidragit med 
bildandet av 70 nya företag. 
 i forskningssyfte har gnAB berett plats för 6 – 7 civilingenjörer inom 
industrin. Löpande kontakter och informationsträffar har genomförts 
med kommunens näringsliv och politiker.
 Bolaget har haft aktiviteter i ett antal nätverk mot myndigheter, 
andra kommuners näringsliv och organisationer.

Ekonomi
Årets resultat blev 50 619 kr. Verksamheten ökade mot föregående år, 
p.g.a. Affärsracet samt fler EUfinansierade projekt.

Personal

2013-12-31 2012-12-31

Personalkostnader, tkr 4 157 3 407

Tillsvidareanställda 12 7

Omräknat till heltidstjänster 7 5

Framtid
Under 2013 har flera av kommunens butiker gått i konkurs. Den kritiska 
massan har minskat så mycket att det kan bli svårt att finna nya etable
ringar. vi tappar utvecklingskraft och detta måsta tas på största allvar! 
Kommunens butikshandel och miljöerna runt om kring detta, måste få 
ett speciellt fokus 2014. det är även av största vikt att det uppstartade 
projektet Framtid gnosjöregionen fullföljs under 2014. 
 vidare är bidragande till skapandet av nya marknader genom 
etable ring av arenor i Tyskland och de nordiska länderna av stor vikt. 
Ytterligare område för utveckling är gymnasieskolan.

koncernbolag och stIftelser
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Externa redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från rådet för kommunal redovis-
ning (rKr) vilket innebär att:
 intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 
annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed. värdering av kortfristiga placeringar har gjorts 
post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Förändrade redovisningsprinciper
Från och med 2013 tillämpas delvis rKr 18 redovisning av intäkter. 
rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar 
och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggnings-
tillgångens nyttjandeperiod.
 Omklassificeringen av statsbidrag innebär att anskaffningsvärdet 
för anläggningstillgångar samt ackumulerade avskrivningar ökat och 
att en motsvarande skuld redovisas bland långfristiga skulder.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i  
not till respektive post i resultaträkningen.
 som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan före-
kommande och överstiger 5 mnkr. dessutom redovisas alltid  
kommunens realisationsvinster.

Intäkter

Skatteintäkter 
den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på 
sKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation rKr4.2. 
efter bokslutets upprättande har sKL publicerat en ny prognos i  
februari som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos. 
slutavräkningen för 2013 har förändrats från -244 kr per invånare till 
-282 kr, vilket motsvarar -1,1 mnkr.

Övriga intäkter
investeringsbidrag tas fr.o.m. 2013 upp som en förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder och periodisera över anläggningens 
nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det 
bokförda värdet. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp redovisas 
som intäkt, utan periodisering.

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.

Tillgångar och skulder

Investeringar 
exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggnings-
tillgångar. detta beroende på svårigheten at bedöma tidpunkten  
för avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras  
som omsättningstillgång.
 Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider:
Konst 0 år
Mark och saneringsfastigheter 0 år
inventarier 3 – 10 år
Transportmedel 5 – 10 år
Fastighetsinventarier 10 – 20 år
Byggnader 20 – 50 år
Affärsfastigheter 20 – 33 år
vattenledningar 33 år

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas på samtliga tillgångar. Fr.o.m. 2012 sker 
avskrivningen från den tidpunkt tillgången tas i bruk tidigare påbörjades 
avskrivningarna första januari oavsett ianspråktagande.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod om minst 3 år klassificeras som en anläggningstillgång 
om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. gränsen för mindre 
värde har satts till ett halvt basbelopp, 22 500 kr år 2013.

Förråd
varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Kortfristig skuld
Överskottet för va-verksamheten redovisas som kortfristig skuld.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är  
beräknade enligt riPs07.

Avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen 
om att nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är så 
osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing.  
Avtalen avser främst leasing av bilar och maskiner. Avtalstiderna är 
mellan 3 – 5 år.

Interna redovisningsprinciper

Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter m.m. har interndebiterats förvaltningarna i samband 
löneredovisningen. den överensstämmer med sveriges Kommuner 
och Landstings rekommendation. det tas även ut ett påslag på löne-
summan från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader 
som t.ex. Kommunhälsan, Facklig verksamhet.

Kapitalkostnader
räntan beräknas med nominell metod 2,9 procent på bokfört värde 
vid årets början. På årets investeringar har ränta tillgodoräknats 
fr.o.m. anskaffningsmånaden.

Sammanställd redovisning
den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. den omfattar förutom 
kommunen, AB gislavedshus, gislaved energi AB och stiftelsen  
isabergstoppen. Övriga företag i koncernen har en omsättning och 
omslutning som understiger 2 procent av kommunen skatteintäkter 
och generella statsbidrag. inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning.

redovIsnIngsprIncIper



ord och begrepp

Anläggningskapital 
Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella 
(mark, byggnader, maskiner m.m.) eller finansiella (aktier, andelar m.m.)

Avskrivningar 
Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad  
utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

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

Kortfristiga skulder/fordringar 
sådant som förfaller inom ett år.

Likviditet 
ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen.  
visar omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.

Nettoinvesteringar 
Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar som är anläggningstillgångar. T.ex. förråd, fordringar,  
kortfristiga placeringar, kassa och bank.

Rörelsekapital 
den del av eget kapital som med kort varsel kan användas.  
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Soliditet 
ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Andelen eget kapital  
av totala tillgångarna.

Kapitalkostnader 
Består av två delar, avskrivningar och intern ränta.

Finansiella intäkter 
intäkter som kommer från placerade medel, t.ex. ränta på bankkonto.

Finansiella kostnader 
Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader 
för pensionsförvaltningen.

Avsättningar 
Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik 
till sin förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller  
till den tidpunkt den skall infrias.
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4inledning

inledning

Gislaveds kommuns miljöbokslut är ett underlagsma-
terial till kommunens årsredovisning som beskriver 
kommunens samlade miljöarbete under 2013. Miljö-
bokslutet redovisar kommunens miljöarbete utifrån de 
nationella miljömålen för att harmonisera med regionalt 
och nationellt miljöarbete. Gislaveds kommuns miljö-
arbete berörs av 14 av de 16 nationella miljömålen. 
Undantagna är miljömålen Storslagen fjällmiljö och Hav 
i balans samt levande kust- och skärgård. En indelning 
av miljömålen har gjorts i fyra grupper; Klimat, luft och 
hälsa, Vatten, God bebyggd miljö och Landskap, djur 
och växter. Några av miljömålen förekommer i flera 
grupper. Utöver dessa grupper finns också ett avsnitt 
om övergripande miljöarbete och interna miljöarbeten 
och projekt. I miljöbokslutet görs också bedömningar 
ur ett kommunalt perspektiv över måluppfyllelsen för 
några av miljömålen eller för delar av miljömålen. 

Av Gislaveds kommuns övergripande mål berör föl-
jande särskilt miljöarbetet:
- Gislaveds kommun ska i samverkan med närliggan-

de kommuner ha god infrastruktur i form av järnvä-
gar, vägar och GC-vägar samt nät för IT och VA.

- Gislaveds kommun ska ha en väl fungerande kol-
lektivtrafik, oberoende av administrativa gränser.

- Gislaved kommun ska erbjuda en miljö som skapar 
trygghet och säkerhet.

- Gislaveds naturtillgångar – skogarna, sjöarna och 
varierande landskap – ska utvecklas och användas 
för boende, rekreation och upplevelser.

- Gislaveds kommun ska arbeta för att nå ett långsik-
tigt hållbart samhälle med en god livsmiljö utifrån ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

- Gislaveds kommun ska medverka till att uppnå de 
nationella och regionala miljömålen. 

I miljöbokslutet redovisas delar av det arbete som syf-
tar till att uppfylla ovanstående övergripande mål.

Bro över Västerån
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övergripande miljöarbete

Gislaveds kommun bedriver ett mångskiftande miljöar-
bete inom många ämnesområden och verksamheter. 
Vägledande och styrande är förutom lagstiftningen en 
rad nationella, regionala och kommunala mål, strate-
gier och program. Men den internationella dimensionen 
påverkar också. Tydligast är det där olika EU-direktiv 
omsätts i svensk lagstiftning, exempelvis ramdirektivet 
för vatten eller EU:s kemikalielagstiftning REACH. Ock-
så EU:s långsiktiga miljömål i Europa 2020 påverkar 
alltmer nationella prioriteringar som styr insatser på lo-
kal nivå. Där sker styrningen via stöd från EU:s fonder 
och program som avsatts för europeisk utveckling. I 
och med att besluten om hur EU:s nya programperiod 
kommer att utformas har dröjt så råder viss osäkerhet 
över framtiden.

Samlande för allt miljöarbete är de nationella miljömå-
len som också omsatts i regionala miljömål och strate-
gier. En del av det kommunala miljöarbetet är att delta 
i det regionala åtgärdsarbetet och att omsätta och 
införa detta på lokal nivå. De gemensamma åtgärds-
programmen framförallt inom vattenområdet har drivits 
vidare under året. 

I länet finns ett klimatråd med representanter för läns-
styrelse, kommuner, näringsliv och organisationer. 
Avsikten är att driva länets arbete med att nå länets 
långsiktiga mål för klimat och energi. Till klimatrådet 
har också fokusgrupper inom olika ämnesområden 
knutits i vilka kommunen deltar. Under 2013 har flera 
olika åtgärdsförslag från klimatrådet diskuterats bland 
kommunerna, bland annat frågan om en helt fos-
silbränslefri kommunal personbilsflotta till 2020. Det 
regionala arbetet är också en viktig del i samarbetet 
mellan GGVV-kommunerna i strategiska miljöfrågor.  

Det kommunala miljöarbetet styrs av kommunens egna 
långsiktiga ställningstaganden i strategiska dokument 
som exempelvis kommunens översiktsplan, klimat- 
och energistrategierna samt avfallsplan. Till de stra-
tegiska dokumenten är ofta åtgärdsprogram knutna. 
Under året har arbetet med att ta fram strategier och 
åtgärder för gång- och cykelvägar i kommunen varit en 
viktig del i att utveckla tidigare åtaganden i klimat- och 
energistrategierna. Särskilda insatser och åtgärder kan 
också formuleras som konkretiserade mål i kommu-
nens årliga mål och budgetbeslut. Uppföljning görs 
dels i kommunens generella måluppföljningssystem 
samt i form av ett särskilt miljöbokslut.

Skivebo kvarnBro över Västerån
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Ingående miljömål: Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, 
Säker strålmiljö.

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 klimat-
systemet 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.

klimat, luft och hälsa
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växthusgasutsläpp
Växthusgaser är gaser i atmosfären som bidrar till att med-
eltemperaturen på jorden ökar. De vanligaste växthusga-
serna är koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorföreningar. 
Koldioxiden är den viktigaste växthusgasen eftersom det 
är den växthusgas som vi släpper ut mest utav.

På grund av en viss eftersläpning i energi- och klimat-
statistiken redovisas här statistiken för år 2011. Från år 
2010 till år 2011 har växthusgasutsläppen i Gislaveds 
kommun minskat med två procent. Utsläppsmängden 
för år 2011 ligger på 157 000 ton. Av detta står koldi-
oxiden för 63 procent. Enligt kommunens klimatstra-
tegi ska Gislaveds kommuns koldioxidutsläpp år 2020 
inte vara högre än 2,5 ton per invånare och år. Som 
visas i diagram 1 ligger kommunen för närvarande på 
3,4 ton per invånare och år, vilket är en liten minskning 
från föregående år.

Som syns i tabell 1 står transportsektorn med stor 
marginal för de största utsläppen av växthusgaser. 
Jordbrukssektorn kommer på andra plats och energi-
försörjningen på tredje plats. Arbetet med att effektivi-
sera och ställa om energisektorn har gett resultat vilket 
bland annat visar sig i att mängden olja som levereras 
till kommunen har minskat (se diagram 2). För att kom-
munen ska nå sina uppsatta klimatmål är det i första 
hand insatser för att minska transportsektorns utsläpp 
som behövs.

Utsläpp av växthUsgaser 2011 
- sektorsfördelning

transporter 41,6%

JordbrUk 24,2%

energiförsörJning 18,7%

arbetsmaskiner 7,4%

indUstriprocesser 3,6%

avfall och avlopp 3,2%

lösningsmedel 1,2%
Källa: RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. Nationella emis-
sionsdatabasen. 
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bedömning mÅluppfyllelse 
Växthusgasutsläppen har minskat litegrann, men 
långt ifrån tillräckligt. Den mest påverkande sektorn i 
kommunen är transportsektorn. Kommuninvånarnas 
genomsnittliga körsträcka ligger högre än både rikets 
och länets.

bedömning Åtgärdsarbete  
Åtgärdsarbetet har ökat på flera områden, utbyggnad 
av fjärrvärme, energieffektiviseringsåtgärder och fler 
miljöbilar i den kommunala organisationen är exempel 
på detta. För att uppnå långsiktiga kommunala och 
nationella mål krävs ett kraftigt utökat åtgärdsarbete 
framförallt inom transportsektorn.
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trafikens miljöpÅverkan
I Gislaveds kommun finns det 15 310 personbilar, cirka 
11 procent av dem är miljöbilar. I snitt har våra kom-
muninvånare kört cirka 770 mil per person under år 
2012. Som synes i tabell 2 är detta ett snitt som ligger 
över både riket och länet. Att köra mycket bil har varit 
en bestående trend inom kommunen, en trend som 
visat sig mycket svår att bryta.

Mängden levererad bensin och diesel har minskat från 
år 2011 till 2012. Minskningen av mängden bensin har 
varit ganska rejäl utan att vare sig diesel eller etanolle-
veranserna har ökat (se diagram 4).

Källa: RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. Nationella emissions-
databasen. (Uppdaterad data från föregående år)

körsträcka mil per invånare

2011 2012

riket 667 658

Jönköpings län 728 720

gislaveds kommUn 773 771

norrbottens län 760 752
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Källa: RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. Nationella emis-
sionsdatabasen.

D
ia

gr
am

 3
D

ia
gr

am
 4



8

Resande i den kommunala organisationen
Gislaveds kommun jobbar kontinuerligt med att minska 
antalet resor som görs med bil i tjänsten för att istället 
öka andelen resor med kollektivtrafik och/eller cykel. 
I kommunhuset finns både vanliga cyklar och elcyklar 
som används för tjänsteresor inom Gislaveds tätort. 
För att underlätta för kommunanställda att åka kollek-
tivt finns det på sex olika platser i Gislaved, Anderstorp 
och Smålandsstenar kollektivtrafikkort utplacerade 
som kan användas vid resor i tjänsten. Under året har 
omkring 279 sådana resor genomförts, vilket är en 
ökning med 39 resor jämfört med föregående år. Hur 
många resor de olika verksamheterna gjort med kollek-
tivtrafikkorten visas i tabell 3.

Fem verksamheter, Hemtjänsten Norr 1, Gislow Navet, 
Mariagården rehab, Assistentteamet och Gislaveds 
bibliotek, har under året haft en elcykel till låns. Detta 
för att prova på om en elcykel skulle fungera att använ-
da i deras verksamhet och vara ett bra komplement till 
övriga transportmedel.

Under år 2013 har den nationella miljöbilsstandarden 
förändrats, vilket innebär att sättet som en miljöbil de-
finieras har förändrats. Enbart de miljöbilar som köpts 
in under 2013 kan få den nya miljöbilsstandarden. När 
andelen miljöbilar i den kommunala organisationen nu 
mäts är denna siffra därför inte längre jämförbar med 
tidigare år.

Gislaveds kommun har som mål att 71 procent av 
kommunens fordonspark ska utgöras av miljöbilar år 
2014. År 2013 hade kommunen 104 personbilar och 
56 lätta lastbilar. Enligt den gamla miljöbilsdefinitionen 
resulterar detta i att 67 procent av personbilarna och 
21 procent av de lätta lastbilarna var miljöbilar. Enligt 
den nya definitionen är enbart 18 stycken av våra per-
sonbilar miljöbilar. Andelen etanol som tankas i bilpoo-
lens etanolbilar låg år 2013 på 85 procent.

antal resor med kommUnala kollektivtrafikkort

arbetsplats antal 
resor

hemtJänst norr 2 116

socialpsykratiatrin 51

kUltUrförvaltningen 25

kommUnstyrelseförvaltningen 15

amo 14

gUllviveskolan 11

bygg- och milJöförvaltningen 10

gymnasiet 5

ifo 4

socialförvaltningen stab 4

övriga kommUnala versamheter 24
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milJöbilar drivmedel antal

gas 25

etanol 35

el 1

diesel 10

Under året har bilpoolsbilarna kört 42 572 mil, vilket är 
en ökning med 4 649 mil jämfört med föregående år. 
Körda mil i tjänsten med egen bil har ökat med 364 mil 
och hamnade för året på 67 843 mil medan körda mil 
med hyrbil har minskat lite och hamnade på 2 324 mil. 
Allra mest rullar kommunens förvaltningsbilar som för 
året hamnade på 192 104 mil. Totalt kördes det 
304 843 mil i tjänsten under 2013, vilket motsvarar 76 
varv runt jorden. Detta är en ökning på 38 814 mil se-
dan föregående år. Ökningen ligger främst inom social-
förvaltningen, 25 623 mil. Denna ökning beror förmod-
ligen på att kommunen tagit över hemsjukvården. Även 
tekniska förvaltningen har ökat sin körsträcka med 
9 218 mil. Det är dock oklart vad denna ökning beror 
på. Övriga förvaltningar ligger på i princip samma 
körsträcka som 2012 eller har minskat litegrann, se 
diagram 5.
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den kommUnala 
organisationens 
energimix

2013 2012 2011

el 48 % 48 % 53 %

fJärrvärme 31 % 26 % 23 %

gas 20 % 22 % 20 %

olJa 1 % 2 % 2 %

biobränsle - 1 % 2 %
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energiför-
brUkning i 
kommUnala 
verksamheter

2013
kWh/m²

2012
kWh/m²

2011
kWh/m²

skolor 160 161 161

förskolor 223 193 195

äldreomsorg 195 199 189

förvaltning 161 173 170

fritid 238 241 210
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energianvändning och 
produktion
Energianvändning i kommunen som helhet
Den totala energianvändningen i kommunen hamnade 
på 1 TWh för år 2011. Detta motsvarar en energian-
vändning på 37 MWh per invånare vilket inte innebär 
någon direkt förändring från året dessförinnan. Utav 
den totala energianvändningen står elanvändningen för 
51 procent, de fossila bränslena för 39 procent medan 
de förnyelsebara bränslena inklusive fjärrvärmen enbart 
står för 9,9 procent. Målet för Gislaveds kommun är 
att 20 procent av den energi som används ska vara 
förnyelsebar år 2020.

Energistatistik för kommunens fastigheter
Totalt har energiförbrukningen i kommunens fastighe-
ter minskat från 187 kWh/m2 år 2012 till 185 kWh/m2 
2013. Detta kan till viss del bero på att 2013 varit något 
varmare.

Den kommunala organisationens energianvändning 
består fortfarande till största delen av förnyelsebar el. 
Gasanvändningen kommer succesivt att minska då 
den konverteras till fjärrvärme medan fjärrvärmen i sin 
tur kommer att öka. De anläggningar som fastighets-
nämnden tidigare värmde med bioenergi, i egen regi, 
har konverterats till fjärrvärme som också baseras på 
bioenergi.

Mängden solenergi som produceras av solfångare/
solceller på kommunala fastigheter ligger på 33 MWh 
för år 2013. Kommunen har enbart sofångare på en 
kommunal anläggning men det finns planer på att sätta 
upp solceller på Nordinskolan. Här ligger kommunen 

Energieffektiviseringsåtgärder inom de kommunala 
verksamheterna
Till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt 
med energieffektivisering i den egna verksamheten, har 
regeringen beslutat om ett statligt stöd. Gislaveds kom-
mun får ett årligt stöd på 280 000 kronor som betalas 
ut av Energimyndigheten, detta för att ta fram och 
genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Under 2013 har en hel del olika energieffektiviseringsåt-
gärder genomförts. Bland annat har energiförbättringar 
gjorts i Smålandsstenars VA-anläggning genom att en 
värmepump installerats där värmen tas ur avlopps-
vattnet. I Gislaveds avloppsreningsverk har nya ener-
gieffektivare våtmarkspumpar satts in. Nya ledningar 
för biogas har också monterats tillsammans med en 
gasfackla.

Inom belysningsområdet har åtgärder genomförts längs 
Åbjörnsgatan i Gislaved där gammal belysningsarmatur 
bytts ut till ny LED-belysning och längs den nybyggda 
cykelbanan till Henja by där det satts upp LED-belys-
ning. Båda belysningsanläggningarna dimras ner till 
halv effekt under de senaste timmarna på dygnet. På 
konstgräsplanen installerades en belysningsvakt vilket 
innebär att endast behöriga kunder kan tända belys-
ningen när de vistas på planen. När träningen upphört 
släcks belysningen automatiskt.
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långt efter sina uppsatta mål som säger att år 2020 
ska 10 kommunala anläggningar vara utrustade med 
solfångare. 
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Fjärrvärme
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaveds tätort fortgår. 
Under året har 3 450 meter ledning grävts ner, 28 nya 
fastigheter har anslutit sig till nätet och värmeproduktionen 
har ökat med 7,2 GWh och ligger nu på totalt 20,9 GWh. 
Andelen biobränsle som eldas i fjärrvärmeverket har mins-
kat litegrann medan andelen el och olja ökat. Detta beror 
på den kraftiga utbyggnaden av fjärrvärmeleveranserna 
samt att vädret i början av år 2013 var kallt.

Under året har panncentralen i Mossarp kommit till stånd. 
Bygglov för centralen beviljades i mars och den 5 decem-
ber startade anläggningen sin fjärrvärmeproduktion till 
fjärrvärmenätet i Gislaveds tätort.

En spillvärmeinventering hos industrin, för att se hur 
mycket spillvärme som uppkommer och om industrin 
kan leverera spillvärme till fjärrvärmenätet, har genomförts 
under året. Detta har resulterat i att företaget Megufo kom-
mer att leverera spillvärme på cirka 1 GWh under vår och 
sommar 2014.

Biogas
Kommunen har som övergripande mål att öka lokalt pro-
ducerad förnybar energi och att samtidigt öka biogasan-
vändningen i kommunen. Reftele Biogas är ett privat initia-
tiv av jordbrukare i Refteleområdet för att röta stallgödsel 
till biogas som har haft svårt att hitta avsättning för gasen. 
Därför har en utredning påbörjats kring vilken potential för 
biogasframställning som finns och vilka samordningsmöj-
ligheter som finns mellan olika verksamheter.

Energirådgivning
Energirådgivningen har förändrats under de senare 
åren genom att arbetet med enskild rådgivning och 
att svara på frågor minskar medan aktivt utåtriktat 
informationsarbete ökar. Energirådgivningen följer en 
verksamhetsplan antagen av bygg- och miljönämnden. 
Under året arrangerades bland annat en ljusmässa i 
februari som var välbesökt av såväl allmänheten som 
av företag. Rådgivning till privatpersoner har skett vid 
ett tiotal enskilda tillfällen.

klimat, luft och hälsa
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Vindkraft
tio vindkraftprojekt pågår för närvarande i gislaveds 
kommun. Ett projekt, Grimsås-Äspås, har befintligt 
tillstånd men har under året påbörjat en ny pro-
cess för att få bygga högre verk än det befintliga 
tillståndet medger. man vill höja verken från 150 
meters totalhöjd till 200 meter. ytterligare ett vind-
kraftprojekt, bohult, har bygglov och har genomfört 
miljöanmälan för tre verk men har inte påbörjat 
byggnationen. ett projekt, trollabergen, har efter 
avslag i mark- och miljödomstolen avslutats. av de 
återstående projekten är tre stycken i olika överpröv-
ningsfaser medan resterande fortfarande är under 
olika stadier i ansökningsprocessen. ett projekt för 
två verk, klämman, har under slutet av året beretts 
för kommunens beslut om tillstyrkan. en utbyggnad 
av alla planerade verk skulle innebära att cirka 100 
vindkraftverk uppförs i eller i direkt anslutning till 
kommunen. i prövnings- och överprövningsproces-
ser har frågor om rovfåglar och fladdermöss kommit 
i allt mer fokus. dessa kräver omfattande invente-
ringsarbeten och är en av anledningarna till alltmer 
utdragna ansökningsförfaranden.

12
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frisk luft
Luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kultur-
värden inte skadas.

luftutsläpp
under året påbörjades samverkan mellan länets 
kommuner i ett samverkansområde för luftkvali-
tetsövervakning med jönköpings läns luftvårds-
förbund som huvudman. avsikten är att ge genom 
mätningar och modelleringar övervaka luftkvaliteten 
i länets tätorter. kommuner är skyldigna att över-
vaka och bedöma om det finns risk för att gällande 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. under 2013 
genomfördes den första omgången med modelle-
ringar i länet. i gislaveds kommun modellerades tio 
olika gatuavsnitt i gislaveds tätort med avseende på 
kväveoxider, bensen och partiklar pm10. inga mil-
jökvalitetsnormer överskrids för något av ämnena. 
i avsnittet av anderstorpsvägen mellan glasbruks-
rondellen och reftelevägen överskrider halterna av 
partiklar pm10 de så kallade utvärderingströsklarna, 
en nivå som är en varningssignal och betyder att 
konkreta mätningar ska göras. modelleringarna är 
baserade på mängden fordonstrafik innan väg 27 
flyttades. Troligen kommer luftkvaliteten att för-
bättras på anderstorpsvägen beroende på mindre 
trafikmängder i framtiden. Nya modelleringar samt 
konkreta mätningar av luftkvaliteten kommer att 
göras under 2014.

bedömning mÅluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är svårbedömd. I tätortsluften visar model-
leringar på att partiklar kan utgöra ett problem.

bedömning Åtgärdsarbete  
Samverkansområde för luftkvalitetsmätningar har bildats 
och den första omgången modelleringar är genomförda. 
Underlaget för att bedöma behovet av åtgärder har kraftigt 
förbättrats. 

klimat, luft och hälsa

klimat, luft och hälsa



14

miljöfarliga utsläpp
och olyckor
mindre tillbud och olyckor förekommer. räddnings-
tjänsten har haft ett tiotal larm till följd av utsläpp av 
farligt ämne under det gångna året. endast i några fall 
har länsor eller annat mer omfattande arbete behövts 
på olycksplatsen. flera fall av spill av mindre driv-
medel eller hydraulslangar har förekommit men inga 
olyckor med omfattande miljöskada har uppträtt.

exempel på utsläpp som förekommer är det olje-
läckage som skedde vid en parkeringsplats längs 
väg 26 norr om gislaved.  platsen ligger strax söder 
om vattenskyddsområdet. sannolikt har någon bytt 
olja och släppt ut spilloljan på parkeringsplatsen. 
olja rann även ner i diket.  oljan på asfalten togs 
omhand med absorberingsmedel och den övriga 
grävdes bort.

förorenad mark
I Gislaveds kommun finns 542 registrerade objekt 
uppdelade på 41 branscher. av dessa har 104 objekt 
riskklassats enligt MIFO. I riskklass 1 finns fem 
objekt och i riskklass 2 finns 40 objekt. Följande är 
klass 1 objekt:

* lacko gardelux, anderstorp – trikloretylenförore-
ningar i grundvattnet, 

* fd metallhyttan, anderstorp – tungmetaller, olja och 
trikloretylen, 

* isaberg rapid ab, hestra – tungmetaller, olja och 
trikloretylen, 

* fd norlida impregneringsanläggning – arsenik och 
kreosot med akuttoxiska halter i markytan,

* erlandssons metallfabrik ab, anderstorp – triklore-
tylen

giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den bio-
logiska mångfalden. Halterna av natur-
främmande ämnen är nära noll och deras påverkan 
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. 
Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.

kommunen lämnade under 2013 in en ansökan om 
statsbidrag för fortsatt arbete med fd norlida impreg-
neringsanläggning. ansökan beviljades inte. bland de 
registrerade objekten finns cirka 30 stycken äldre av-
fallsdeponier som kommunen har ett eget ansvar för. 
avsikten är att påbörja en mifo-klassning av dessa.

förorenad mark måste också undersökas och sane-
ras vid fastighetsöverlåtelser, planläggning och ex-
ploateringsåtgärder. dessa typer av undersökningar 
har ökat kraftigt de senaste åren. några exempel:
*  Krokodilen 17, Gislaved bygge av Netto - Sanering 

utfördes 2012 och resultaten redovisades 2013. 
Totalt transporterades 1 074 ton förorenade mas-
sor bort. marken var förorenad av tungmetaller och 
pah:er. Åtgärdsmålen uppfylldes och ärendet är 
avslutat.

bedömning mÅluppfyllelse 
Måluppfyllelsen utgår från situationen med förorenad 
mark. Förekomsten av misstänkt förorenade områden 
är omfattande och den samlade miljöpåverkan okänd. 

bedömning Åtgärdsarbete  
Åtgärdsarbetet är tidsödande, resurskrävande och 
kommunen har inte någon samlad strategi för arbetet.

klimat, luft och hälsa

klimat, luft och hälsa
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*  Uvekull 2:91 m.fl., Smålandsstenar - bygge av 
coop - marken var förorenad med olja och tung-
metaller. sanering utfördes 2013. totalt schakta-
des 400-500 ton förorenade massor bort. ärendet 
är inte slutredovisat och avslutat än.

*  vårdcentralen i anderstorp - markundersökning 
utfördes 2013. f.d. erlandssons metallfabrik och 
f.d. Anderstorps Armaturfabrik finns inom området. 
mark och grundvatten är förorenade med tungme-
taller, pah:er och cyanid.

*  Västbo Transport AB, Åtterås 2:137 i Smålandsstenar 
- markundersökning utfördes 2013 i samband med 
marköverlåtelse. föroreningar av olja och tungmetal-
ler påträffades.

andra aktuella undersöknings- och saneringsobjekt är:
*  f.d. eeros center kb i gislaved - sanering delvis 

påbörjad av kommunen (fastighetsägare) efter att 
bilskroten gått i konkurs. området behöver under-
sökas ytterligare men inget har hänt under 2013.

*  enoc system ab, älgarem - grundvattnet i berg-
grunden är förorenat av trikloretylen. dricksvattnet 
till tre fastigheter renas nu i kolfilteranläggningar.

*  trioplast ab, norra fabriken i smålandsstenar, 
vickelsberg 3:3 - markundersökning utfördes 
2012. rapporten behöver kompletteras och ären-
det är inte avslutat.

sammanfattningsvis så utgör förekomst av förorenad 
mark och vatten ett av gislaveds kommuns allvarli-
gaste miljöproblem. förorenade områden utgör ett 
hot mot hälsa och säkerhet och medför allvarliga 
störningar på miljön. föroreningsproblematiken 
utgör också ett snabbt växande utvecklingshinder. 
markområden kan inte användas för sitt planerade 
ändamål utan att omfattande undersökningar och 
efterföljande saneringsåtgärder sätts in. när det 
gäller anderstorps tätort så är avservärda markom-
råden nu i praktiken belagda med en ur utvecklings-
synpunkt död hand. 

kemikalielagstiftningen reach 
att inarbeta den nya kemikalielagstiftningen reach:s 
krav i verksamheterna är en utmaning för både 
företagen och miljömyndigheterna. under 2012 och 
2013 pågick ett gemensamt projekt där landets 
kommuner och länsstyrelser deltog. målet med 
projektet var en enhetlig och effektiv tillsyn samt en 
ökad kunskap hos centrala, regionala och lokala 
tillsynsmyndigheter och företag.

i gislaved har ett antal företag besökts och den 
generella bedömningen är att mycket arbete återstår 
på företagen. regelverket enligt reach är mycket 
omfattande och kemikalietillsynen kommer att i 
högsta grad påverka de lokala miljömyndigheternas 
tillsyn och arbete.

klimat, luft och hälsa

klimat, luft och hälsa
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skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det 
långsiktigt ger skydd mot skadlig 
UV-strålning.

köldmedieanvändning
mängden köldmedium redovisas ett år i efterhand. 
under 2012 fanns det i gislaveds kommun 151 
objekt med 10 kg köldmedium (hcfc och hfc) eller 
mer. den totala mängden hcfc var 229 kg och hfc 
8 793 kg. Som framgår av diagrammet nedan mins-
kar mängden hcfc successivt medan mängden 
hfc ligger på ungefär samma nivå.

Klorfluorkolväten, HCFC, har ozonnedbrytande 
egenskaper och bidrar dessutom till växthuseffekten. 
i dag får hcfc endast användas som köldmedium 
i befintliga kyl-, frys- och andra klimatanläggningar. 
anläggningarna får inte längre fyllas på med hcfc 
vid service och underhåll. regeringen har beslutat 
att användningen av hcfc, med vissa undantag, 
ska förbjudas helt i sverige till 2015.

hcf-föreningar används som alternativ till hcfc. 
hfc innehåller inte klor och bryter därmed inte ner 
ozon. HFC-gaser bidrar däremot till växthuseffekten.
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bedömning Åtgärdsarbete  
Utfasningen av ozonnedbrytande ämnen går 
planenligt.

klimat, luft och hälsa

klimat, luft och hälsa



17

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

radon 
radon i hus kan komma från marken, byggnads-
materialet eller hushållsvattnet. radon är näst efter 
tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. 
ju längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre 
halter man utsätter sig för, desto större är risken. för 
rökare är risken särskilt stor.

sedan 2005 har det genomförts närmare 2 000 
radonmätningar i gislaveds kommun. under de 
senaste åren har färre radonmätningar genomförts 
än tidigare år. minskningen är sannolikt orsakad av 
att många fastigheter nu är undersökta. idag utför ett 
flertal olika företag radonmätningar i kommunen och 
någon tillförlitlig statistik över antalet genomförda 
mätningar eller resultat går inte att få fram.

bedömning Åtgärdsarbete  
Relativt många bostäder har undersökts för radon 
men osäkerhet finns kring hur många mätningar som 
numera genomförs.

klimat, luft och hälsa
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Ingående miljömål: Levande sjöar och vattendrag, Ingen 
övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig 
försurning.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara eko-
logiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produk-
tionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, sam-
tidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

VattenVårdsarbete
Fysisk påverkan är en av de största orsakerna till att 
god ekologisk status inte uppnås i sjöar och vat-
tendrag i kommunen. Vandringshinder, rätningar och 
rensningar har försämrat möjligheten för vattenle-
vande organismer att leva, fortplanta och sprida sig 
i vattensystemen. Kommunen arbetar därför med att 
restaurera vattendrag, skapa fria vandringsvägar och 
återinplantera utslagna arter. Åtgärderna finansieras 
via statsbidrag och kommunala medel. Under 2013 
så drogs statsbidragen för biologisk återställning in 
vilket innebar att pågående projekt fick avbrytas. 

Under året har därför endast arbetet med att ta fram 
en vattendom för rasjön drivits vidare. Kommunen 
har där tagit en större andel av kostnaden än nor-
malt därför att behovet av att få fram en fungerande 
vattenregim är prioriterat. Gislaveds kommun har i 
två omgångar, 1997 och 2008, byggt om och justerat 
utloppet av Rasjön i syfte att skapa ett flödesregle-
rande utskov och ge vandringsmöjligheter upp i sjön. 

de senaste åren har synpunkter på vattennivåerna 
inkommit från kringboende och länsstyrelsen förela-
de kommunen om att ha kontinuerliga nivåmätningar 
under en knapp treårsperiod. I kommunens utvärde-
ring 2012 konstaterades att det inte går att utesluta 
att dämningen har påverkat nivåerna i sjön men att 
det inte finns tillräckligt med mätningar bakåt i tiden 
för att säkerställa detta. Fler klagomål har inkommit 
och kommunen kommer därför att söka tillstånd för 
en reglering hos mark- och miljödomstolen. Un-
der 2013 har ett samrådsunderlag tagits fram och 
samråd har hållits med berörda sakägare runt sjön. 

Vidare har arbetet med en ansökan med miljökon-
sekvensbeskrivning till domstolen påbörjats.

Vattenförvaltningen 
Under året så har nya preliminära klassningar för 
ekologisk vattenstatus presenterats från vatten-
myndigheten. de nya klassningarna grundar sig på 
delvis nya bedömningsgrunder vilket ger förändringar 
gentemot tidigare klassningar. samtidigt så har också 
underlaget och kunskaperna om vattenförekomsterna 
ökat vilket skulle betyda att de nya klassningarna 
har en bättre kvalitet. I Gislaveds kommun finns 73 
ytvattenförekomster och 12 grundvattenförekomster. 
33 % av vattenförekomsterna har god ekologisk 
status medan 60 % har måttlig status. resterande 
vattenförekomster har otillfredsställande ekologisk 
status. 10 % av vattenförekomsterna uppnår inte 
heller god kemisk status. Klassificeringen för kemisk 
status gäller exklusive bedömning av kvicksilver där 
de eU-gemensamma riktvärdena är satta så att inga 
vattenförekomster i sverige har god status.

Kommunen har under året utvecklat flera av de åt-
gärdsområden som den gällande förvaltningsplanen 
kräver av kommunerna. Vattenstatus har förts in som 
en prioriteringsgrund för kommunens miljötillsynspla-
nering och en långsiktig Va-planering har påbörjats. 
Områden där kommunen behöver ta nya initiativ är 
när det gäller att minska påverkan från den båtturism 
och rörligt friluftsliv som kan ha negativ inverkan på 
vattenmiljön samt att utveckla skyddet för enskilda 
större vattentäkter. Inom övriga åtgärdsområden finns 
idag kommunala initiativ tagna.
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bedömnInG målUppFyllelse 
Vandringshinder, regleringar, rätningar och rensningar 
är en av de största andledningarna till att många vat-
tendrag inte uppnår god ekologisk status i kommunen.  

bedömnInG åtGärdsarbete  
Mycket stor osäkerhet kring statlig finansiering har 
gjort att åtgärdsarbetet går på sparlåga. 
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Vattenråden är en viktig del vattenförvaltningsarbetet 
i deras roll att vara länken mellan myndigheterna och 
det lokala vattenvårdsarbetet. Gislaveds kommun 
är delaktig i ätrans, nissans och lagans vattenråd. I 
nissans vattenråd har arbete påbörjats kring anders-
torpsåns föroreningsbelastning och utveckling av 
fiskevårdsarbetet. I Lagans vattenråd har kommunen 
deltagit i arbetet att utveckla en lokal vattengrupp i 
bolmen.

Flodkräfta 
Flodkräftan är en hotad art i Jönköpings län där 
kräftpest tillsammans med försurningspåverkan har 
gjort att arten för en tynande tillvaro. Ett flertal men 
svaga bestånd har funnits kvar inom Gislaveds kom-
mun. därför har satsningar gjort på att återinplantera 
och förstärkningsutsätta flodkräftor i många vatten. 
länsstyrelsen har också bildat skyddsområden där 
särskilda regler gäller för bland annat utplantering och 
hantering av fisk, båtar och redskap i syfte att minska 
risken för spridning av kräftpest. trots detta så har 
flera flodkräftbestånd slagits ut genom att signalkräf-
tan och därmed pesten spridits till andra vatten. Under 
2013 upptäcktes ytterligare en sjö med signalkräftefö-
rekomst. denna sjö ligger högt upp i Västeråns avrin-
ningsområde vilket omöjliggör fortsatt arbete med 
flodkräfta i nerströms liggande vatten. Länsstyrelsen 
avser att polisanmäla händelsen.

Anderstorpsån 
anderstorpsån har fortfarande en särställning i kom-
munen som det av miljögifter mest belastade vat-
tendraget. I den nya statusklassningen uppfyller inte 
ån vare sig god kemisk eller ekologisk status. det är 

Ingen övergödnIng
Halterna av gödande ämnen i mark 
och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förut-
sättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

bedömnInG målUppFyllelse 
Direkt övergödda vattenområden finns i Bolmens tillrin-
ningsområden samt Hestrasjön. Lokala problem med 
dåliga avloppsanläggningar är vanliga i hela kommu-
nen.

bedömnInG åtGärdsarbete  
Arbetet med att åtgärda både kommunala och en-
skilda avloppsanläggningar har utvecklast både på 
strategisk nivå och med konkreta åtgärder. Ytterligare 
långsiktig planering och resurstillskott behövs. 

i första hand för höga halter av zink och nickel som 
orsakar problem men även andra metaller förekom-
mer. det är främst förorenad mark och sediment som 
misstänks vara källorna till föroreningsbelastningen 
samt i mindre omfattning dagvattenpåverkan. det 
är inte bara metaller som förekommer utan också 
organiska föroreningar kan ibland spåras i ytvatten. 
I biflödet Töråsbäcken har trikloretylen spårats. Dis-
kussioner har under året förts med Gnosjö kommun 
och länsstyrelsen om att försöka skapa resurser att 
påskynda saneringsarbetet.

Fordonstvättar är en typ av verksamhet vars utsläpp 
kan utgöra en bidragande orsak till anderstorpåns 
dåliga ekologiska och kemiska status. bland annat 
förekommer på många industrier tvätt av företags-
fordon och anställdas bilar. ett drygt 20-tal företag i 
anderstorp har granskats av bygg- och miljöförvalt-
ningen med avseende på fordonstvätt med utsläpp 
till dagvattnet. Fem av dessa kräver uppföljande 
handläggning.

FIsKeUtVecKlInG 
Arbetet med att utveckla fiske och fiskevården i 
kommunen har gått vidare under året. ytterligare 
några fiskevårdsområden har tagit fram eller är på 
gång att ta fram förvaltningsplaner för sin fiskeut-
veckling. arbete med att synliggöra och presentera 
fiskevårdsområden via webben eller att sälja fiske-
kort online har ökat under året genom smålands 
turisms länsgemensamma projekt. numera har 6 
fiskevårdsområden i kommunen onlineförsäljning.  
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strandsKydd 
bygg- och miljönämnden beslutar om dispens från 
strandskyddet. Dispens kan beviljas om specifika 
särskilda skäl kan hävdas och att undantaget inte 
strider mot strandskyddets syften att trygga all-
mänhetens tillgång till stränder och att bevara goda 
livsvillkor för växt- och djurlivet. Under 2013 bevilja-
des dispens från strandskyddsreglerna i elva fall och 
ingen ansökning avslogs. Huvuddelen av de bevil-
jade dispenserna berörde transformatorstationer och 
komplementbyggnader.

Va-planerInG
Under året har arbete med en Va-plan påbörjats. 
arbetet omfattar tekniska nämndens, bygg- och 
miljönämndens och kommunstyrelsens ansvarsom-
råden när det gäller vatten och avloppsfrågor. Under 
2013 har en Va-översikt tagits fram som beskriver 
nuläget i kommunen vad gäller enskild och allmän 
vatten- och avloppsförsörjning och dagvattenhante-
ring. Under 2014 kommer arbetet drivas vidare med 
en Va-policy. avsikten är att fastlägga kommunens 
ambitioner vad gäller utbyggnad av allmänt Va, hur 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar ska han-
teras och principerna för den kommunala dagvatten-
hanteringen. Utbyggnad och övrigt åtgärdsarbete 
ska därefter prioriteras i en Va-plan.     

VattenFörsörJnInG 
den kommunala vattenförsörjningen har varit ett prio-
riterat område under 2013. Ett flertal större insatser 
har gjorts vad gäller upprustning av utrustningen för 
vattenrening, pumpning, flödesmätning, larm och 
reservkraft i vattenverken i tallberga, Gislaved och 
Hällabäck. arbetet fortsätter under 2014. bland annat 
ska ett UV-filter installeras i Smålandsstenar vatten-
verk.

den producerade mängden dricksvatten i de kommu-
nala vattenverken 2013 blev 2 039 tusen kubikmeter. 
den debiterade mängden dricksvatten blev 1 441 
tusen kubikmeter. Omätt vatten (producerat men ej 
debiterat vatten) har olika ursprung; till exempel spol-
ning i brandposter vid brandsläckning, spolning av 
ledningar vid missfärgat vatten, andra aktörer (exem-
pelvis isbanor, asfaltsläggare, räddningstjänst) som 
tar vatten ur ledningsnätet. läckor på ledningsnätet 
bidrar till en överproduktion av vatten i våra vatten-
verk. ett mer strukturerat arbetssätt för att leta läckor 
och därmed minska mängden omätt vatten ska tas 
fram kommande år. Kommunens miljöenhet har utfört 
tillsyn på de kommunala vattenverken. samtliga 
reservoarer har kontrollerats okulärt med hjälp av 
dykare.

Kommunen arbetar med att ta fram en saneringsplan 
för förnyelse av vattenledningar. den beräknas vara 
klar 2014. arbetet med säkerhet gällande dricksvat-
ten, nödvattenplan, säkerhet mot sabotage med 
mera kommer också att fortsätta under nästa år.  

vatten

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.

bedömnInG målUppFyllelse 
Kommunens grundvattenkvalitet bedöms som rela-
tivt god baserat på ett begränsat kunskapsunderlag. 
Generell påverkan av försurning finns och oroväckande 
indikationer av påverkan från förorenad mark. 

bedömnInG åtGärdsarbete  
Arbetet med att skydda kommunala grundvattentäkter 
går kraftigt framåt. Arbetet med förorenade områden 
är inte i nivå med behoven.

Hensjön
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Vattenskydd - Bolmen 
sjön bolmen försörjer över 700 000 personer i sex-
ton skånekommuner med vatten. Via den åtta mil 
långa bolmentunneln så transporteras cirka 1,5 - 2 
kubikmeter vatten per sekund med självfall till ring-
sjön i skåne. tunneln utgör riksintresse men bolmen 
som vattentäkt har inget särskilt skydd. sydvatten, 
det kommunala bolag som står för vattenförsörj-
ningen till skånekommunerna, har därför påbörjat ett 
arbete med att bilda ett skyddsområde med skydds-
föreskrifter för bolmen. sydvatten har under året 
genomfört en riskinventering och riskanalys, tagit 
fram en hydrodynamisk modell av sjön samt gjort 
ett första utkast till skyddsområde. bolmen ligger 
i ljungby, Hylte, Värnamo och Gislaveds kommu-
ner och berör tre olika län. Sydvatten har haft flera 
avstämningsmöten med de fyra kommunerna för att 
förankra sitt arbete.

aVlOppsHanterInG 
Under 2013 behandlades 3 653 000 kubikmeter 
avloppsvatten i kommunens reningsverk. det är 
avsevärt mindre än föregående år. 2013 var ett torrt 
år vilket medförde mindre tillskottsvatten genom in-
läckage eller dagvatten från kombinerade ledningar. 
Inläckage i ledningarna medför att en stor mängd 
ovidkommande vatten måste processas genom 
reningsverken. I avloppsanläggningarna pågår ett 
ständigt förbättringsarbete med nya våtmarkspum-
par i Gislaveds reningsvek och ny värmepump och 
bättre slamavvattning i smålandsstenars reningsverk 
under året. 

Vattenskyddsområden
Kommunen lämnade 2011 förslag på nya skyddsfö-
reskrifter gällande vattenskyddsområden till länssty-
relsen för fastställande. länsstyrelsen har ännu inte 
fastställt de nya vattenskyddsområdena. Faststäl-
lande sker troligtvis under den senare delen av 2014. 

bygg- och miljöförvaltningen har under året handlagt 
ett par ärenden gällande värmepumpsanläggningar 
inom vattenskyddsområden, där hänsyn har tagits till 
närheten till vattentäkten. 

miljöenheten har arbetat med handläggning och till-
ståndsgivning av enskilda avlopp inom lillåns avrin-
ningsområde. att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp 
bidrar till skydd av enskilt dricksvatten.

Färjeläget vid Bolmen

Under de kommande åren ska kvävereningen 
förbättras på Gislaveds reningsverk. Kommunen 
avvaktar tillståndsansökan från länsstyrelsen. en 
komplettering på tillståndsansökan har skickats till 
länsstyrelsen under hösten 2013. tillståndsansökan 
reglerar bland annat utsläppshalterna ut från renings-
verket och våtmarksdammarna.

bygg- och miljöförvaltningen har arbetat vidare med 
handläggning och tillståndsgivning av enskilda av-
lopp inom särskilt lillåns avrinningsområde. avsikten 
är att fortsätta och inventera övriga delar av bolmens 
tillrinningsområden. 

Rester av kvarn och kraftstation 
Hylteån
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nedFall aV FörsUrande ämnen
nedfallet till skogen i sverige beror till stor del på 
långväga transporterade luftföroreningar. Utsläp-
pen av svavel från länderna inom eU har under de 
senaste drygt 20 åren minskat med 80 %. motsva-
rande minskning är 47 % för kväveoxider och 28 
% för ammoniumkväve. som ett resultat av detta 
har svavelnedfallet till sveriges skogar minskat 
kraftigt, medan det har varit svårt att påvisa någon 
minskning av kvävenedfallet. Försurningseffekterna 
kvarstår i markerna i regionen och minskningen av 
försurningen i kommunens sjöar är begränsad även 
om en förbättring otvivelaktigt skett.

KalKnInG 
Kalkningsverksamheten har bedrivits som planerat 
under året. totalt har 2 841 ton spridits varav 1 672 
ton direktspridits i sjöarna, 1 021 ton på våtmarker 
och 148 ton med doseraren i Våthultsström. de 
största mängderna sprids numera med helikopter 
medan båtkalkningen minskar alltmer. måluppfyl-
lelsen under året har varit god. den vattenkemiska 
målluppfyllelsen har uppnåtts i 88 % av de målpunk-
ter som årligen utvärderas. 2013 har varit ett neder-
bördsfattigt år med mindre nederbörd än normalt 
vilket har bidragit till den goda måluppfyllelsen. 

D
ia

gr
am

 9Bara 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, arkeolo-
giska föremål och hällristningar.

bedömnInG målUppFyllelse 
Försurningens effekter i mark och framförallt vatten är 
fortfarande kraftiga. Minskade utsläpp och nedfall har 
gett begränsade effekter i mark- och ytvatten. 

bedömnInG åtGärdsarbete  
På lokal nivå är kalkningsverksamheten den viktigaste 
åtgärden för att minska effekterna av ytvattenförsur-
ning. Kommun har en väl utvecklad kalkningsverksam-
het men de statliga anslagen tenderar att dras ner utan 
koppling till försurningssituationen.
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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 hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas.  

KUltUrmIlJö 
Kulturförvaltningen har arbetat för genomförandet av 
en vandringsled runt tuskebosjön med kulturhisto-
riskt utmärkta platser. projektet genomförs i samar-
bete med länsstyrelsen i Jönköpings län. att kunna 
föra ut information kring våra kulturmiljöer i anslut-
ning till en promenadslinga som detta är betydelse-
fullt. detta ger allmänheten möjlighet till kunskaps-
inhämtning om kultur- och närmiljön samtidigt som 
folkhälsoaspekter tillvaratas.

Cajsas stuga i PålsboPottaskeugn i Horsamo
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Översvämningskartering 
Under 2013 har en ny översiktlig översvämningskar-
tering gjorts för nissan från mynningen i Halmstad 
upp till och med Vikaresjön i Gislaveds kommun. 
tack vare en ny höjddatabas så kan en kartering gö-
ras med mycket större noggrannhet än tidigare. Kar-
teringen har finansierats av Myndigheten för Sam-
hällsskydd och beredskap, msb, då nissan utgör 
ett av de prioriterade vattendragen i landet. berörda 
kommuner har också beställt komplettering med 
klimatjusterade flöden. Detaljerad översvämnings-
kartering finns sedan tidigare för Anderstorpsån.

InFrastrUKtUr
Väg 27 – Ny väg förbi Gislaved
en av de största infrastrukturella satsningarna i 
Gislaveds kommuns historia var ett faktum i och 
med att väg 27 - förbifart Gislaved invigdes i oktober 
månad 2013. Miljömässigt innebär utflyttningen att 
trafikmängderna minskar inne i Gislaveds tätort. De 
inledande trafikmätningarna visar att medeldygns-
trafiken minskade från 13 200 till 10 500 fordon per 
dygn, en minskning på 20 %. Utflyttningen förväntas 
minska bullerstörningar och barriäreffekter samt 
förbättra luftkvaliteten inne i Gislaved.  

planerInG 
Inom den översiktliga planeringen så har arbetet 
under året fokuserats på att ta fram en plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, lIs-plan. 
I och med 2009 års ändrade lagstiftning för strand-
skydd så kan det i syfte att stärka landsbygdens 
utvecklingsmöjligheter vara möjligt att tillåta bo-
stadsbyggnation eller utveckling av verksamheter 
i strandnära läge. etableringen får inte strida mot 
strandskyddets långsiktiga syften att trygga allmänn-
hetens tillgång till stränderna och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. Områden som kan 
användas för landsbygdsutveckling ska pekas ut i 
den kommunomfattande översiktsplanen. därför har 
ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen, 
öp06, tagits fram, samråtts och vidarebearbetats till 
ett utställningsförslag under året. Förslaget omfat-
tar 37 områden vid 18 sjöar och vid Västerån och 
nissan. sammanlagt 30,1 km strandsträcka har 
tagits i anspråk för ändamålet av kommunens totala 
strandlängd om 1 300 km.

bland de under året aktuella detaljplanerna så kan 
särskilt nämnas Gröne mosse som ger utrymme 
för dels Gislaved energis nya biobränslebaserade 
fjärrvärmeanläggning, dels för en framtida ny krets-
loppspark. Avsikten är att flytta Mossarps återvin-
ningscentral ut till ett publikare läge vid anders-
torpsvägen och utveckla den med återbruk- och 
secondhandverksamhet. till planen har också en 
särskild dagvattenutredning genomförts som bland 
annat föreslår fördröjningsdammar för dagvattnet. 

Vy över Algustorpasjön
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Gång- och cykelvägar
Under året har Gislaveds kommun byggt ut gång- 
och cykelvägar längs torggatan, åbjörnsgatan samt 
vid stötabo i anderstorp med en längd av 1 350 me-
ter. Genom invigningen av väg 27 utanför Gislaved 
så investerade Trafikverket i 1 870 meter gång- och 
cykelväg vilket ingick i projektet.

arbetet med att ta fram en ny gång- och cykelvägs-
plan har fortsatt under året och planen går upp till 
kommunfullmäktige för antagande i början av 2014. 

Olika åtgärder för att främja cykling har genomförts, 
bland annat en kampanj om vikten av att använda 
reflex och hjälm vid cykling på våra gator och cy-
kelbanor. För att underlätta för cyklisterna att lätt 
hitta och ta sig fram längs cykelvägarna behövs det 
bättre skyltning. en genomgång av hur kommunens 
cykelskyltning ser ut har därför påbörjats, samt ett 
förslag på hur den bör utvecklas håller på att tas 
fram. Idagsläget ser skyltningen för cyklister inte 
särskilt bra ut.

Nya cykelvägen utmed väg 27
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KOmmUnIKatIOner
Under 2012 började landstinget ta över ansvaret 
för kollektivtrafiken vilket innebär att kommunen inte 
längre har något ägarskap. Vid årsskiftet 2013/2014 
övergick även ansvaret för närtrafiken och reglerna 
förändrades, vilket bland annat innebar att boende 
med byadressplats måste ha mer än en kilometer 
till närmaste hållplats för att få närtrafik. Närtrafiken 
har haft en positiv utveckling och antalet resor med 
närtrafik ökade under hösten 2013, se tabell 7.

Under 2013 steg 491 221 personer på bussen varav 
204 098 stycken var påstigande med skolkort, detta 
är en ökning med över 31 000 resor. turtätheten på 
vissa turer, bland annat 201:an, har förbättrats och 
går med halvtimmestrafik stora delar av dagen samt 
kvällar och helger. dock har busslinjen mellan borås 
och Värnamo som startades 2011 tagits bort och 
ersatts med en buss från tranemo till Värnamo, som 
går via Gislaved. Under året har det även planerats 
för en vänthall vid smålandsstenars station, att öpp-
na en hållplats vid Isabergs stugby, samt att förändra 
busslinjen mellan Gislaved och Jönköping så att den 
passerar stugbyn.

Resande med näRtRafiken öveR åRet

JanuaRi 65

febRuaRi 70

maRs 85

apRil 86

maJ 83

Juni 74

Juli 69

augusti 86

septembeR 108

OktObeR 192

nOvembeR 262

Källa: Länstrafiken
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ll 
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bedömnInG målUppFyllelse 
I kommunens tätorter finns gott om natur- och grön-
områden och grönstråk i närhet till bebyggelsen. 
Utmaningen ligger i att göra dessa områden tillgängliga 
och attraktiva för invånarna.

bedömnInG åtGärdsarbete  
Kommunen arbetar kontinuerligt genom planering och 
konkreta åtgärder med att förbättra kvaliteten på och 
tillgängligheten till tätortsnära vatten-, kultur- och natur-
områden. 

tätOrtsGrönsKa
tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära 
skogarna har under året förbättrats genom ung-
domsprojektarbete i samverkan med arbetsförmed-
lingen och kommunens arbetsmarknadsorganisa-
tion. röjning har bland annat skett utmed nissan i 
Gislaved och smålandsstenar och vid malmbäcken i 
anslutningen till Gyllenforsskolan i Gislaved. 

en grillplats har byggts vid våtmarken vid Gislaveds 
reningsverk och grillplatsen vid ekekullen, an-
derstorp, har förnyats. en tillgänglighetsanpassad 
lekplats med konstgräs som underlag har anlagts vid 
Kappeledsvägen på sörgårdsområdet i Gislaved. 

på Köpmangatan i Gislaved har träd och perenner 
planterats. de uppskattade helgdekorationerna i 
rondeller och på torg har funnits på plats även under 
2013. Vid jul fanns bland annat änglar, vise män och 
åsnor att beskåda. 
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KOmmUnala sKOGen 
Kommunen äger 1 800 ha skog varav ca 1 200 ha 
är produktiv skogsmark. skogsbruket bedrivs med 
hänsyn till naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, 
närboende och kulturmiljö.

Kommunens skogar sköts av sydved ab och ba-
seras på den upprättade skogsbruksplanen och för 
produktionsskogen gäller:
• att marken ägs främst för att möjliggöra samhälls-

utbyggnad
• att skogen ska skötas enligt kraven för PEFC och 

Fsc
• att under den upphandlade avtalsperiodens längd 

bör volymer motsvarande halva tillväxten avver-
kas.

målet för den utpekade tätortsnära skogen är att den 
ska vara en variationsrik natur som ger ett glädjerikt 
och högt utnyttjande av kommuninnevånarna.

Under året har föryngringsavverkningar skett vid av-
fallsanläggningen i mossarp och vid skomakargärdet 
i Gislaved. ett skogsbestånd vid stötabo industri-
område i anderstorp har gallrats. den kalla vintern 
underlättade skogsbruksåtgärder på blötare marker. 

natUr- OcH KUltUrstIG nIssan 
I GIslaVed
natur- och kulturstig nissan är ett lOna-projekt (lo-
kala naturvårdssatsningen) som pågått sedan 2011 
och som avslutades under året. Inom ramen för pro-
jektet har två promenadstigar anlagts utmed nissan 
i Gislaveds tätort. den södra rundan är 3,6 km lång 
och passerar bland annat industrimuseet och skogs-
kyrkogården. denna sträcka invigdes våren 2012. 

Under 2013 har en 3 km lång natur- och kulturstig 
anlagts på västra sidan av nissan, från Holmenbron 
i söder till Rödjan i norr. Utmed stigen finns liksom 
på den södra rundan informationsskyltar, bänkar och 
soptunnor. Intill gamla nissastigen har en parke-
ringsyta anlagts. Från denna finns en anslutning till 
stigen och den grillplats som ställts i ordning nere 
vid ån. 

en informationsbroschyr om natur- och kulturstig 
Nissans båda etapper har tagits fram. På webben 
finns förutom broschyren även information och 
intressanta länkar för den som vill veta mer om djur, 
natur och kultur. 
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InVenterInG aV VärdeFUlla 
träd
Under sommaren och hösten 2013 har Gislaveds 
kommun inventerat skyddsvärda träd i och omkring 
burseryd, reftele och Hestra. sammanlagt har drygt 
1 100 träd mätts in och positionsbestämts med hjälp 
av Gps. Vid inventeringen noterades bland annat 
trädens omkrets, skötselbehov och karaktärsdrag. 
Bland de inventerade träden finns ett tjugotal olika 
trädslag representerade. det största trädet som 
mätts in är en lind med en omkrets på 646 cm i 
brösthöjd. trädet står i en vägkant i Kyrkobol strax 
söder om kyrkan i norra Hestra. 

Inventeringen är en del av naturvårdsverkets 
”åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturland-
skapet”. åtgärdsprogrammet syftar till att bevara ho-
tade arter som är beroende av träd. Gamla och grova 
träd, träd med håligheter, hamlade träd, alléträd och 
döda träd är särskilt värdefulla för många insekter, 
fåglar, mossor, lavar och svampar. 

samtliga tätorter i kommunen är nu inventerade. 
länsstyrelsen kommer att fortsätta med trädinven-
teringen på landsbygden under 2014. I dagsläget är 
nästan 9 000 skyddsvärda träd inventerade i Gisla-
veds kommun. drygt 1 100 av dessa är så kallade 
jätteträd, det vill säga har en brösthöjdsdiameter på 1 
meter eller mer.  

Informationsbroschyrer om träden i respektive tätort 
har tagits fram och finns tillgängliga på gislaved.se.  
data från trädinventeringen kommer bland annat att 
användas vid samhällsplanering och vid planering av 
skötselinsatser på kommunens mark. Inventeringen i 
sig innebär inte att träden blir skyddade. 

Alm i Götsbo
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FrIlUFtslIV
Närnaturguider
Under 2013 och 2014 pågår ett lOna-projekt som 
handlar om att ta fram informationsfoldrar med tips 
på tätortsnära utflyktsmål. Syftet är att locka de bo-
ende i tätorterna ut i naturen. Utkast till närnaturgui-
der har tagits fram utifrån tillgänglig information, kon-
takt med hembygdsföreningar och fältbesök. Under 
2014 ska materialet tryckas och spridas i samband 
med evenemang i de olika tätorterna.

Vandringsleder 
I februari hölls ett möte med markägare längs med 
den norra etappen av vandringsleden Gislavedsleden 
(från arnåsholm i söder till Isaberg i norr). efter att 
nyttjanderättsavtal tecknats mellan kommunen och 
berörda markägare på denna etapp kom upprust-
ningsarbetet av hela leden igång under våren. Gis-
lavedsleden är nu röjd och ledmarkerad från Fegens 
samhälle till Isaberg, en sträcka på ca 8 mil. bitvis har 
helt nya sträckningar anlagts, bland annat en anslut-
ning till Gislaved. det återstår att bygga en lägerplats 
vid majsjön och att få till en bra anslutning till Hal-
landsleden, antingen via Kinnared eller Fegen-ätran. 
Information om Gislavedsleden finns på gislaved.se. 

nissanleden är en ca 8 km lång promenadstig som 
sträcker sig utmed nissans västra sida mellan ågårds-
fors i smålandsstenar och motionsspåret i skepps-
hult. Under 2013 har kommunen röjt hela sträckan. 
Information om Nissanleden finns på gislaved.se. 

Kommunen har med stöd av länsstyrelsen under året 
arbetat med förberedelser inför anläggandet av en 
promenadstig runt tuskebosjön mellan tuskebo och 
pålsbo. den ca 5 km långa stigen kommer att färdig-
ställas under 2014. 

Kanotled Nissan
de senaste åren har kommunen etablerat Kanotled 
nissan i samverkan med bland andra stiftelsen Isa-
bergstoppen. Tio rastplatser finns längs Nissan från 
kommungränsen i norr till söder. rastplatsen innehål-
ler förutom övernattningsskydd, eldstad, soptunnor, 
toaletter och möjligheter att hugga ved. på rastplat-
sen finns också information om Gislaveds kommun, 
allemansrätten med mera. Kanotister köper en ka-
notcheck för att nyttja rastplatserna som sköts enligt 
överenskommelse med berörda markägare. Under 
året övernattade 450 personer på kanotledens läger-
platser. 

Gislavedsleden

Nissanleden



aVFallsHanterInG
mängden hushållsavfall till förbränning minskar med 
2,6 % och har för 2013 uppgått till 7221 ton, den läg-
sta mängden sedan 2005.  mängden material som går 
till energiframställning per invånare minskar också om 
flisat returträ räknas bort. Mängderna returträ varie-
rar kraftigt mellan åren och påverkar totalmängderna 
material som går till energiframställning. 

material som transporteras till deponi har minskat nå-
got de senaste åren och utgjorde 2013 cirka 25 kg per 
invånare och år. material för deponering transporteras 
till linköping.

återvinningsmaterial samlas i första hand in via För-
packnings- och tidningsinsamlingen, FtI, och/eller 
via kommunens återvinningscentraler (åVc). när det 
gäller glasåtervinningen så ligger insamlade mängder 
på ungefär samma nivåer som tidigare år. Gips är ett 
material som endast samlas in via kommunens åter-
vinningscentraler och är en relativt nystartad insam-
ling. mängderna ökar gradvis år från år och var 2013 
5,5 kg per år och invånare.  

För pappersåtervinningen så minskar mängderna to-
talt efter toppnoteringen kring 50 kg per invånare och 
år till att nu ligga på cirka 40 kg per invånare och år. 
trenden är gemensam för hela sverige kan och kopp-
las till minskningen av papperstidningar. Insamlingen 
av wellpapp varierar kraftigt mellan åren. 
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bedömnInG målUppFyllelse 
Mängderna insamlat material genom återvinningssta-
tionerna är mindre än riksgenomsnittet. En viss minsk-
ning av totala mängden avfall kan skönjas. 

bedömnInG åtGärdsarbete  
Flera processer för att förändra avfallshanteringen i 
kommunen som helhet och i den kommunala orga-
nisationen har drivits vidare under året. Bristen på 
återvinningsstationer har inte kunnat åtgärdas.
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plaståtervinningen ökar på FtI:s återvinningscentra-
ler och ligger ungefär i samma omfattning på kom-
munens återvinningscentraler sedan några år tillbaka.

metall samlas dels in på återvinningstationerna i form 
av metallförpackningar, dels på återvinningscentra-
lerna i form av skrot. andelen metallförpackningar 
uppgår stadigt till cirka 1 kg per person och år medan 
skrotet varierar mellan 18 och 20 kg per år och per-
son. 

Farligt avfall är en blandning av en rad olika fraktioner 
som vitvaror, elektronik, kemikalier och glödlampor. 
Farligt avfall ses som ett avfallsslag som ska samlas 
in och omhändertas på rätt sätt för att hindra sprid-
ning av miljöfarliga ämnen. Insamlade mängder är på 
ungefär samma nivå år från år förutom för impregne-
rat trä som varierar kraftigt i omfattning.

totalt så lämnades 520 kg avfall per invånare under 
2013 i Gislaveds kommun. det är avsevärt högre än 
föregående år då siffran var 464 kg per invånare. mel-
lanårsvariationen är stor och beror nästan uteslutan-
de på stora variationer i insamlade mängder träavfall. 
Utesluts träavfallet så kan en begränsad minskning 
av avfallsmängderna ses 2012 och 2013. Jämför 
man insamlade mängder per person när det gäller 
förpackningsinsamlingens materialslag så ligger Gis-
laveds kommun under rikssnittet för alla materialslag. 
En bidragande anledning kan vara att det finns ett för 
litet antal återvinningsstationer i Gislaveds tätort.
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antalet besökare till de kommunala återvinningscen-
tralerna ökar och verksamhetens tillgänglighet har 
ökat med de mobila återvinningscentralerna. Under 
året har också överbyggnaden av omlastningsan-
läggningen för hushållsavfall på mossarp påbörjats. 
anläggningen kommer att stå färdig i början av 2014 
och kommer innebära mindre mängder vatten i avfal-
let som går till förbränning.

Informationsmässigt så har kommunen deltagit i 
kampanjen europa minskar avfallet och genomfört 
en tävling bland kommunens alla skolor om vem som 
kunde minska matavfallet mest under en vecka. Vin-
nare blev Klockaregårdsskolan i broaryd.
Kommunen har tillsammans med mullsjö, Habo, Vag-
geryds, Gnosjö, Värnamo och Jönköpings kommu-
ner under året påbörjat en gemensam utredning kring 
hur man i framtiden kan samverka inom avfallshan-
teringen. Utredningen ska slutredovisas under 2014.     

Intern avfallshantering
enligt kommunens avfallspolicy, som antogs 1998, 
ska det på varje arbetsplats finnas möjlighet att sor-
tera ut de material som ingår i producentansvaret.  
möjlighet för full utsortering har på många arbetsplat-
ser varit svårt att genomföra på grund av platsbrist 
och brist på sorteringskärl både ute i soprummen 
samt inne i verksamhetens lokaler. dessutom har det 
ofta varit oklart hur borttransporten av det sorterade 
materialet skulle skötas. För att komma tillrätta med 
problemen kring avfallshanteringen har fastighets-
kontoret upphandlat tjänsten fastighetsnära insam-
ling av Jrab.
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Jrab har tillsammans med verksamheternas fast-
ighetsskötare genomfört en inventering av kommu-
nens alla verksamheter. de har gått igenom vilket 
avfallsmaterial som uppkommer i verksamheten, vil-
ken storlek på kärlen som behövs, hur ofta kärlen be-
höver tömmas samt hur många egna kärl som verk-
samheten har respektive hur många som behöver 
hyras. Utifrån framkommet resultat har soprummen 
i kommunens verksamheter börjat ställas iordning.

För att avfallssorteringen ska fungera på ett smidigt 
sätt måste det finnas ”sorteringsmöbler/kärl”, som 
möjliggör sortering/separering av avfallet, på olika 
platser inne i verksamhetens lokaler. en upphandling 
på olika möbelmoduler har därför gjorts.

Kostnaden för avfallshanteringen har hittills ingått i 
lokalhyran. denna kostnad kommer nu att lyftas ut 
och lokalhyran därmed justeras. Kostnaden för all 
avfallshantering kommer att belasta respektive verk-
samhet. den faktiska kostnaden för hanteringen av 
det utsorterade materialet beror på hur väl verksam-
heten sköter sin sortering. en välsorterad fraktion är 
värd pengar vilket innebär att Jrab ersätter verk-
samheten med en viss summa pengar per utsorterad 
fraktion. är sorteringen däremot dåligt skött måste 
allt material gå som brännbart vilket innebär att kost-
naden för verksamheten ökar.

För att gå igenom hur och varför avfallshanteringen 
har förändrats har tre utbildningar för kommunalt an-
ställda hållts under året. Under dessa utbildningar har 
även Jrab gått igenom hur de olika fraktionerna ska 
sorteras.

en informationssida på kommunens Intranät har ock-
så publicerats. Här samlas och redovisas all informa-
tion om kommunens interna avfallshantering.



Anderstorps stormosse
Anderstorps stormosse är ett av sydsveriges största 
och mest värdefulla myrmarksområden. området är 
ett natura 2000-område som under perioden 2011-
2015 är föremål för ett eU-projekt, Life to ad(d)mire, 
med syftet att restaurera mossen. på Anderstorps 
stormosse återskapas en mer öppen högmosse på de 
cirka 300 hektar som skadats av dikning och torvtäkt. 
skog som invaderat täktområdena huggs ner, gamla 
diken däms och vissa torra torvsträngar grävs bort. 

Anderstorps stormosse är sedan 2009 ett naturreser-
vat men invigdes inte som sådant förrän den 21 april 
2013 då ett hundratal personer slöt upp. reservatet 
är nästan 2 000 hektar stort och för besökare finns 
parkeringsplats, informationstavla, en rullstolsanpas-
sad stig och ett fågeltorn. Under året har kungsörn 
flera gånger synts till vid mossen.

landskap, djur och växter
Ingående miljömål: Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap. 
Myllrande våtmarker, Ett rikt djur- och växtliv
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Myllrande våtMarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhus-
hållande funktion i landskapet ska bibehållas 
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

Fegens nAtUrreservAt
den 22 september 2013 invigdes Fegens naturreser-
vat med aktiviteter i både sandvik och Fegens sam-
hälle. Landshövdingarna i de tre berörda länen (väs-
tra götaland, Halland och Jönköping) var närvarande.

År 2010 fattade länsstyrelsen beslut om att bilda 
Fegens naturreservat men området har varit ett natur-
vårdsområde sedan 1980. reservatet är drygt 6 000 
ha stort och ungefär en tredjedel av området ligger 
i gislaveds kommun. syftet med reservatet är bland 
annat att bevara sjön Fegens goda vattenkvalitet och 
unika fisk- och fågelliv samt att ge förutsättningar för 

det rörliga friluftslivet. varje år kommer mellan 6 000 
och 10 000 besökare till Fegenområdet och i reser-
vatet finns flera lägerplatser för kanotister och vand-
rare. diskussioner pågår fortlöpande kring olika aktö-
rers roll i förvaltningen och utvecklingen av området. 

ett rikt växt och djurliv
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. Män-
niskor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och livsmedels-
produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.
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BioLogisk mÅngFALd pÅ 
LAndskApsnivÅ 
Länsstyrelsen har under året arbetat med att utveckla 
metoder för regional övervakning och utvärdering av 
landskapet och dess biologiska mångfald. som de 
styrande drivkrafterna för landskapets förändring ut-
pekas:
• Folkmängd  
• Antal jordbruksföretag
• Markanvändning
• Antal husdjur

med växande befolkning ökar risken för påverkan i 
och med ett ökat behov av infrastruktur och annan 
exploatering. Färre människor på landsbygden kan å 
andra sidan försämra förutsättningarna för att hålla 
landskapet öppet och bevara den biologiska mång-
falden. i gislaveds kommun har befolkningen minskat 
i både tätorter och på landsbygden under den senas-
te tioårsperioden. enligt befolkningsprognosen 2013-
2022 kommer befolkningen att fortsätta minska i hela 
kommunen bortsett från gislaveds tätort. minskning-
en kommer att vara störst på landsbygden.

Antalet jordbruksföretag i kommunen mer än halvera-
des mellan 1981 och 2007 samtidigt som företagen 
i genomsnitt blev större. större brukningsenheter 
riskerar att leda till minskad variation och mångfald 
i landskapet. 

när det gäller markanvändning är det viktigt att area-
len utnyttjad slåtter- och betesvall inte minskar efter-
som det är på dessa marker som artrikedomen oftast 
är som störst. i gislaveds kommun ökade arealen 
med ca 10 % mellan 1981 och 2012.  

För att hålla landsbygden öppen är det viktigt med 
betande djur. mellan 1981 och 2007 minskade anta-
let kor i kommunen med 10 % medan antalet får mer 
än tredubblades. Antalet hästar har också ökat under 
samma period. 

som exempel på indikatorer för samhällets påverkan 
på landskapet nämns:
• Vindkraft
• Strandnära byggande

den lokala påverkan vid vindkraftverk och master blir 
väldigt stor, både genom exploatering av marken där 
de står och även i anläggandet av anslutningsvägar. 
ett vindkraftverk i drift kan ha en störande effekt på 
framförallt fladdermöss och fåglar. Inga vindkraftverk 
har byggts i kommunen under 2013.

Bebyggelse längs stränder innebär generellt både in-
skränkningar i det allmänna friluftslivet och negativa 
konsekvenser för djur- och växtlivet i vattnet och på 
land. ofta innebär bebyggelse även att annan typ av 
påverkan såsom båttrafik och byggande av bryggor 
ökar. Under 2013 har 11 strandskyddsdispenser be-
viljats i kommunen.

nedanstående exempel på indikatorer kan användas 
för att visa på tillståndet i landskapet:
• Stora opåverkade områden
• Utter
• Rovdjur 

de tysta och ostörda områdena hotas av exploatering 
av bland annat vindkraft och i länet blir de färre till an-
talet och mindre till ytan. 2012 gjordes en analys där 
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resultatet visade att 24 % av gislaveds kommuns yta 
var att betrakta som bullerfri. nivån motsvarar genom-
snittet för länets kommuner. 

efter en kraftig populationsminskning på grund av 
bland annat miljögifter och jakt fredades uttern på 
1960-talet. de senaste årtiondena har uttern kommit 
tillbaka på olika håll och i länet hade utterns utbred-
ningsområde ökat markant mellan 2000 och 2007. 
Uttern hotas dock alltjämt av trafik, miljögifter, fiske-
redskap och fällor. Fortfarande saknas arten i de syd-
västra delarna av länet och i Gislaveds kommun finns 
ingen dokumenterad förekomst. 

Lodjur förekommer främst i sydvästra delen av länet 
och det sker en långsam ökning av stammen. Under 
2013 har 28 kvalitetssäkrade observationer av lodjur 
gjorts i kommunen. vid 9 av tillfällena har det rört sig 
om fler än ett djur, till exempel hona med ungar. Under 
spårningssäsongen vintern 2012/2013 bekräftades 
två föryngringar i gislaveds kommun. den ena honan 
rör sig i trakterna kring Burseryd och den andra rör 
sig längre söderut och över länsgränsen till Halland. 
det som bromsar utvecklingen är troligtvis att det fort-
farande finns för få honor. Annan påverkan kan vara 
trafik, skabb och illegal jakt. I mars trafikdödades ett 
lodjur i smålandsstenar. 

Antalet kungsörnsrevir i länet är stabilt men häckning 
sker endast sporadiskt. Under 2013 observerades 
kungsörn vid 17 tillfällen i kommunen, bland annat 
vid Anderstorps stormosse och draven. Länsstyrel-
sens personal kvalitetssäkrade 8 vargobservationer i 
kommunen under året, bland annat vid bilprovningen 

i Gislaved. Det finns inga uppgifter om att björn har 
setts till.  

indikatorerna för inverkan säger något om den biolo-
giska mångfaldens påverkan på samhället. exempel 
på sådana indikatorer är: 
• Viltskador
• Viltolyckor

Betesskador från stora växtätare som älg och rådjur 
har en stor effekt på skogsbruket. I dagsläget finns 
ingen statistik för betesskador i de olika älgförvalt-
ningsområdena. viltskador på tamdjur orsakas främst 
av lodjur men även av varg och kungsörn. Under påsk-
helgen 2013 inträffade ett lodjursangrepp där flera får 
dödades i spabo utanför Burseryd. i juni skedde ett 
vargangrepp i en fårbesättning i Hallforsen i nordöstra 
delen av kommunen. 11 får dödades, 10 fick avlivas 
och 4 fick lindrigare skador. En vecka senare skedde 
ytterligare ett vargangrepp på får någon mil österut 
mot skillingaryd. i takt med en ökande förekomst av 
både lodjur och varg i södra sverige kan vi vänta oss 
en ökning av antalet viltskador på tamdjur. skador 
på gröda orsakas av trana, gäss, sångsvan och an-
dra fåglar och förekommer framförallt i området runt 
draven och Bolmen. denna typ av skador kan också 
komma att öka.

rådjur och älg står för majoriteten av viltolyckorna 
i gislaveds kommun men andelen olyckor där vild-
svin är inblandade ökar. Det finns ingen tydlig trend 
vad gäller det totala antalet rapporterade viltolyckor 
i kommunen. 
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ekoLogiskA, rättvisemärktA 
ocH närprodUcerAde 
prodUkter
gislaveds kommun har som mål att minst 25 procent 
av livsmedlen i de kommunala köken ska vara ekolo-
giska, rättvisemärkta och/eller närproducerade. som 
visas i diagrammet nåddes målet år 2012. dock tap-
pade en del av köken tyvärr farten under 2013 vilket 
resulterade i att kommunen inte nådde ända fram till 
målet detta år. 

nyckeLpigAns FörskoLA 
prisAd i LiLLA ekomAtsLigAn
Lilla ekomatsligan är en tävling där förskolor och sko-
lor som har mer än 75 procent ekologisk mat i sin 
verksamhet deltar. i årets tävling kom nyckelpigans 
förskola i reftele, vars inköp till 82 procent består av 
ekologiska produkter, på tredje plats.

sara Larsson som är kock vid förskolan i reftele är 
glad över utnämningen och hon tycker att det är vik-
tigt med ekologisk mat.

- I Sverige, och i vår kommun finns ett mål om att 
25 procent av allt inköpt livsmedel ska vara ekolo-
giskt. det är inte komplicerat att nå, och inte heller 
behöver det vara mycket dyrare. mycket handlar 
om att planera och laga maten från grunden, berät-
tar sara Larsson.

LivsmedeLsUppHAndLing
Under året har kommunens livsmedelsupphandling 
blivit klar. Livsmedelsupphandlingen består av nio oli-
ka produktområden. För att möjliggöra för mer lokala 
producenter att lämna anbud på produktområdena 
kött och ägg, delades dessa produktområden upp i 
fyra geografiska områden:
 
• Område 1 - Tätorterna Anderstorp, Hestra och 

reftele.
• Område 2 - Gislaveds tätort.
• Område 3 - Tätorterna Smålandsstenar, Skepps-

hult, Burseryd och Broaryd.
• Område 4 - Gnosjö kommun.

Anbudsgivare kan välja att lägga anbud på ett eller 
flera områden.

tyvärr inkom inga anbud på produktgruppen kött vil-
ket resulterade i att denna grupp övergick till huvudle-
verantören. På ägg fick kommunen in anbud från två 
leverantörer. Avtalet på samtliga fyra områden gick till 
en lokal leverantör. Här pågår nu ett arbete med att 
öka möjligheten att köpa in ekologiska ägg.

på övriga produktområden har det möjliggjorts för 
verksamheterna att köpa ekologiska produkter efter-
som det inkommit svar på flertalet av de ekologiska 
produkter som kommunen efterfrågat.

sAmordnAd vArUdistriBUtion
Under året har utredningen om samordnad varudistri-
bution färdigställts. samordnad varudistribution inne-
bär att kommunens leverantörer distribuerar varor till 
en mottagningspunkt varifrån sedan varorna levereras 
till sina mottagare via fast rutter. syftet är att minska 
transporterna, få säkrare trafikmiljöer samt ge ökade 
möjligheter till mindre leverantörer som inte har ett 
eget distributionssystem att konkurrera i kommunala 
upphandlingar. Utredningen föreslår att samordnad 
varudistribution införs med en egen distributionscen-
tral som upphandlas externt. Utredningen pekar på 
miljö- och trafiksäkerhetsvinster men att ekonomiskt 
tillskott måste till för att driva verksamheten. något 
slutligt ställningstagande till införandet av samordnad 
varudistribution har ännu inte gjorts.   
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miLJöomBUd
varje kommunal arbetsplats ska ha minst ett miljö-
ombud. miljöombudets uppgift är att ta del av miljö-
arbetet som drivs i kommunen och se på vilket sätt 
just deras arbetsplats kan driva miljöarbetet framåt. 
För nuvarande finns det 97 miljöombud. Det saknas 
fortfarande miljöombud på 13 arbetsplatser.

Under arbetet med att förändra kommunens interna 
avfallshantering har miljöombuden haft ett större an-
svar med att införa nya rutiner på sina respektive ar-
betsplatser. För att få ökad förståelse för och kunskap 
inom frågan har miljöombuden därför haft en halvdags 
utbildning i avfallshantering och källsortering.

miLJöstipendiUm
2013 års miljöstipendium tilldelades västbo trans-
port AB i smålandsstenar. i samband med företagets 
flytt av verksamheter har man investerat i en ny for-
donstvätt för lastbilar med reningsanläggning för att 
minska påverkan på miljön. Företaget har i den nya 
fordonstvätten också satsat på att införa en mera 
kretsloppsanpassad teknik när det gäller vattenan-
vändningen. regnvatten samlas ifrån taken och an-
vänds därefter som tvättvatten istället för att använda 
dricksvatten i anläggningen.

Ortofotokarta över Västbo Transport 2013
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tre områden kommer att kräva stora insatser inom 
miljöarbetet de närmaste åren, vatten- och vatten-
vårdsfrågor, klimatfrågorna samt utveckling av kom-
munens arbete med förorenade områden. Det finns 
dels krav i lagstiftning och omvärldens förväntningar, 
dels gislaveds kommuns egna ambitioner på miljö- 
och samhällsutvecklingsområdet. 

klimat- och energiområdet innehåller en rad åtgärds-
områden som kommer att kräva tid och resurser att 
genomföra. Flera av åtgärderna innebär att sätta 
igång processer och utvecklingsområden som kom-
mer att kräva resurser i långsiktiga perspektiv. klimat-
strategins och energistrategins åtgärdsprogram ska 
förnyas och börja genomföras under 2015. För att 
uppnå kommunens långsiktiga mål så kommer ytter-
ligare åtgärder krävas inom transport- och reseom-
rådet. den antagna avfallsplanen kommer också att 
leda till stora förändringar i kommunens avfallshante-
ring och implementeringen kommer att fortsätta även 
de närmaste åren.  

vattenvårdsfrågorna kommer alltmer i fokus. miljö-
kvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten ger 
nya förutsättningar för bland annat den fysiska pla-
neringen. i slutet av 2015 kommer enligt direktivet en 
ny förvaltningsplan att antas av staten för de kom-
mande sex åren. Planen förväntas innehålla fler och 
mer konkreta krav på kommunernas åtgärdsarbete. 
ett åtgärdsområde där kommunerna har särskilt an-
svar är vatten och avlopp. det nya vattenvårdsarbetet 

kommer också att kräva samarbete i avrinningsområ-
den över kommungränser och i konstellationer som 
inte bara består av kommuner och länsstyrelser utan 
också av ideella föreningar och intresseorganisatio-
ner. Försurnings- och kalkningsfrågorna är fortfa-
rande osäkra inför framtiden eftersom ständiga kast i 
medelstilldelningen gör tillvaron osäker för våra sjöar 
och vattendrag och skapar oreda i kommunernas 
planering. signaler tyder på att kommunerna i framti-
den förväntas stå för en större del av finansineringen. 
 
Förorenad mark förekommer i sådan omfattning i 
kommunen att den utgör ett stort miljöproblem och 
ett allvarligt utvecklingshinder. dagens situation inne-
bär en risk för att kommunen inte kan exploatera verk-
samhets- och bostadsområden och tillhandahålla 
mark för även andra ändamål. ett samlat strategiskt 
arbetsätt och resurs- och kompetensförstärkningar 
kommer att krävas för att kommunala målsätt-
ningar om miljö, planberedskap och markför-
sörjning ska kunna upprätthållas.                  
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Sammanställning över nyckeltal och indikatorer 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Energianvändning per invånare (kWh/inv) i Gislaveds kommun 39 250 36 071 37 740 35 726 37 207 41 076 36 525 37 316 37 474
Levererad eldningsolja 1 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 9,3 6,7 5,4 5,6 6,7 3,1 3,2 5,8 3 1,9
Levererad eldningsolja 2-5 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,6 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Levererad bensin inom Gislaveds kommun, 1000 m3 16,1 17,5 18 14,4 17,4 16,7 22,3 15,9 17,6 14,9
Levererad diesel inom Gislaveds kommun, 1000 m3 12 11 12,4 11,5 17,8 20,9 14,8 20,8 21,8 20
Levererad E85 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Växthusgaser per invånare, kg/inv * 5 797 5 389 5 781 5 490 5 589 5 438
Koldioxidutsläpp per invånare. CO2 kg/inv 3 240 3 723 3 888 3 504 3 836 3 518 3 519 3 440
Energiförbrukning i kommunala fastigheter, kWh/kvm 207 208 210 206 187 185 195 204 181 187 185
Körda mil i tjänsten med egen bil 103 011 76 539 66 809 69 655 67 408 63 141 53 836 56 945 67 234 67 479 67 843
Körda mil med bilpoolen 26 659 24 457 26 786 28 331 31 633 31 158 37 242 37 932 42 572
Körda mil med hyrbil 6 932 2 317 3 274 2 324
Körda mil med förvaltningsbil 159 816 192 105
Andel etanol, E85 i bilpoolens fordon, % 59 80 82 86 77 76 84 85
Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunala kök, % 3,8 5,5 18 25,8 23
Andel ekologiskt odlad åkermark, % 3,5 11,3 11,1 11,9
Producerad mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3 2 114 2 000 2 015 2 004 1 940 2 086 1 846 1 900 1 967 2 039 2 131
Försåld mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3 1 679 1 656 1 639 1 612 1 600 1 575 1 592 1 486 1 530 1 417 1 441
Behandlad mängd avloppsvatten i kommunala reningsverk, 1 000 m3 2 887 4 025 3 701 3 669 4 500 4 400 3 334 3 609 4 522 5 214 3 653
Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten, % 87 72 65 68 71 82 92 71 87 86 88
* Innefattar förutom koldioxid också övriga växthusgaser som metan, lustgas, freoner, svavelhexafluorid
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avfallsstatistik
Avfallstatistik, kg/invånare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SMÅKEMIKALIER 4,2 3,4 3,9 3,2 3,7 3,9 3,7
IMPREGNERAT TRÄ 1,9 8,0 4,3 2,8 8,0 5,2 4,1
LJUSKÄLLOR 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
ELEKTRONIKSKROT 9,3 9,3 9,9 9,2 10,9 10,1 9,5
KYLMÖBLER 3,3 2,9 2,8 2,2 2,6 2,6 2,2
VITVAROR 5,1 5,1 4,6 4,9 4,6 4,2 4,3

SKROT ÅVC 24,2 23,7 19,1 19,7 19,3 17,7 20,3
METALL FÖRPACKNINGAR 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

PAPPER ÅVC 3,7 3,5 3,1 3,4 5,4 3,7 3,2
RETURPAPPER 32,4 33,5 32,0 30,5 28,4 25,8 22,1

WELLPAPP ÅVC 3,2 3,0 2,9 10,6 10,8 6,5 8,1
PAPPERSFÖRPACKNINGAR 12,4 11,4 6,9 7,8 7,6 8,3 8,0

HÅRDPLAST ÅVC 0,0 0,5 2,5 3,1 3,6 3,6 3,6
PLAST FÖRPACKNINGAR 4,1 3,2 2,3 2,7 2,7 3,1 3,6

GLAS FÖRPACKNINGAR 12,2 12,6 11,6 12,4 12,5 12,9 11,9

GIPS ÅVC 0,5 1,4 2,8 3,2 4,1 4,5 5,5

RETURTRÄ FLIS 164,6 183,4 100,7 85,7 66,1 58,6 125,3

KÄRL & SÄCKAVFALL 237,0 240,2 236,2 230,1 232,2 228,3 222,4
BRÄNNBART ÅVC 25,1 30,4 27,0 28,0 30,3 29,8 29,1
STORA MÖBLER TILL KROSS 0,0 0,0 3,5 3,9 7,0 8,3 6,3

DEPONI 0,0 0,0 16,6 23,5 31,7 25,8 25,4

Samlad mängd avfall, kg/invånare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BRÄNNBART AVFALL 262,1 270,7 266,7 262,1 269,5 266,4 257,8
DEPONI 0,0 0,0 16,6 23,5 31,7 25,8 25,4
TRÄAVFALL 164,6 183,4 100,7 85,7 66,1 58,6 125,3
FTI 62,2 61,8 53,8 54,5 52,2 51,2 46,5
ÅTERVINNING ÅVC 31,5 32,0 30,4 39,9 43,2 36,1 40,7
FARLIGT AVFALL 6,0 11,4 8,2 6,0 11,7 9,1 7,8
ELAVFALL 18,0 17,6 17,6 16,7 18,4 17,2 16,3
SUMMA 544,6 576,9 494,1 488,3 492,9 464,4 519,8



ordlista

Avrinningsområde
Ett land- och vattenområde som från nederbörd 
samlar det vatten som avvattnas från en viss punkt 
i ett vattendrag eller från en sjö (jämför tillrinnings-
område).
Bioenergi
Energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvand-
ling av olika typer av biologiskt material.
Detaljplan
Plan genom vilken samhället, efter prövning av vad 
som är lämpligt, styr hur mark får användas och 
vilka byggnader och anläggningar som får finnas. 
Regleras av plan- och bygglagen.
Ekologi
Läran om hur de levande organismerna, både djur 
och växter, lever och fungerar i sin omvärld.
Fjärrvärme
Värme producerad för flera fastigheter i en större 
gemensam värmeanläggning.
FSC
Miljöcertifiering inom skogsbruket
Grundvatten
Vatten i den del av jorden eller berggrunden där 
hålrummenär helt vattenfyllda.
Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning.
Miljöbil
Fordon som drivs med ett alternativt bränsle t.ex. 
etanol eller gas samt fordons som drivs med kon-
ventionella bränslen men med utsläppsnivåer lägre 
än 120 g CO2/km.

Miljökvalitetsnorm
Den enligt lag lägsta miljökvalitet i ex luft eller vatten 
som tillåts. Regleras i miljöbalken och dess förord-
ningar.
Natura 2000
EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Syftet 
med skyddet är att värna om naturtyper och arter 
som EU-länderna har enats om är av gemensamt 
intresse.
PEFC
Miljöcertifiering inom skogsbruket
Radon
Radioaktivt grundämne som kan utgöra hälsorisker 
i otillräckligt ventilerade byggnader.
Ramdirektivet för vatten
EU:s samlade vattenlagstiftning.
Riksintresse
Utpekat område av särskilt nationellt intresse. Kan 
t.ex. vara intressant ur försvars-, kultur- eller natur-
hänseende.
Strandskydd
Bestämmelser som regleras i miljöbalken. Avser 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
samt bevara goda livsvillkor för djur och växter 
kring hav, sjöar och vattendrag.
Tillrinningsområde
Ett landområde inom vilket den nederbörd som 
faller rinner till ett och samma specifika vattendrag 
eller sjö.
Trikloretylen
Klorerat lösningsmedel som främst har använts 
inom verkstadsindustrin för avfettning (Numera 
förbjudet).

Vandringshinder
Fysiska hinder som begränsar djurs rörlighet. Kan 
t.ex. utgöras av broar, dammar och vägar.
Vattenskyddsområde
Fastlagt område med föreskrifter som syftar till 
skydd för vattentäkt.
Växthusgasutsläpp
Utsläpp av gaser som bidrar till den globala upp-
värmningen av jorden och därmed till klimatföränd-
ringar.
Översiktsplan
Planen skall ge vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden skall användas samt hur den 
byggda miljön skall bevaras och utvecklas. Regle-
ras av Plan- och bygglagen.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §122 Dnr: KS.2014.55 040

Tilläggsanslag för digitalisering av bygglovsarkiv

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde den 8 januari 2014 beslutat
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag för investeringsmedel på
400 000 kr för år 2014 för att finansiera ett färdigställande av digitalisering av
bygglovsarkivet. Kapitaltjänstkostnaderna för detta tilläggsäskande är tänkt att
finansieras inom givna budgetramar.

Bygg- och miljönämnden har under ett antal år haft ett projekt för digitalisering
av bygglovshandlingar, miljöhandlingar och kart- och mäthandlingar. På grund av
olyckliga omständigheter vid upphandling etc. har inte projektet fortskridit på
det sätt som var planerat.

Det har vid en genomgång av projektet visat sig att det inte är nödvändigt att
digitalisera alla miljöärendena eftersom man har skannat dem under en lång
tidsperiod och behovet att gå tillbaka i ärenden är begränsat. Behovet att
skanna bygglovsärenden är däremot stort för att på sikt utveckla servicen mot
allmänheten, säkerställa möjligheten att skapa ett digitalt bygglovsarkiv samt
utveckla handläggningen mot en helt digital handläggning.

Den totala kostnaden för att färdigställa digitalisering av bygglovsarkivet uppgår
till omkring 800 tkr.

Hela projektet har pågått sedan år 2008 och t. o. m. år 2013 har projektet
kostat 2 529 tkr. Den kvarstående kostnaden 800 tkr finansieras med att 414
tkr har ombudgeterats av 2013 års investeringsanslag samt genom ansökan om
tilläggsanslag med 400 tkr enligt bygg- och miljönämndens § 13.

Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott beslutade den 25 mars 2014 att
föreslå att bevilja tilläggsanslag till bygg- och miljönämnden med 400 tkr
avseende digitalisering av bygglovsarkivet. Finansiering genom disponering av
rörelsekapitalet, samt att den ökade kapitalkostnaden täcks inom bygg- och
miljönämndens befintliga driftbudgetram för 2014.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 8 januari 2014, § 13
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 25 mars 2014, § 16

Yrkande
Åke Ljunggren (S): Bifall till liggande förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tilläggsanslag till bygg- och miljönämnden med 400 tkr avseende
digitalisering av bygglovsarkivet. Finansiering genom disponering av
rörelsekapitalet, samt
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 122 (forts.)

att den ökade kapitalkostnaden täcks inom bygg- och miljönämndens
befintliga driftbudgetram för 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2014-01-08 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bm §13 Dnr: BM.2013.9 041

Anhållan om tilläggsanslag för digitalisering av bygglovsarkiv

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har under ett antal år haft ett projekt för digitalisering av
bygglovshandlingar, miljöhandlingar och kart- och mäthandlingar. På grund av
olyckliga omständigheter vid upphandling etc. har inte projektet fortskridit på det
sätt som var planerat.

Det har vid en genomgång av projektet visat sig att det inte är nödvändigt att
digitalisera alla miljöärendena eftersom man har skannat dem under en lång
tidsperiod och behovet att gå tillbaka i ärenden är begränsat. Behovet att skanna
bygglovsärenden är däremot stort för att på sikt utveckla servicen mot
allmänheten, säkerställa möjligheten att skapa ett digitalt bygglovsarkiv samt
utveckla handläggningen mot en helt digital handläggning.

Den totala kostnaden för att färdigställa digitalisering av bygglovsarkivet uppgår till
omkring 800.000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-11 - Bmau §160

Bygg- och miljönämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag för investeringsmedel på
400 000 kr för år 2014 för att finansiera ett färdigställande av digitalisering
av bygglovsarkivet. Kapitaltjänstkostnaderna för detta tilläggsäskande är
tänkt att finansieras inom givna budgetramar

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GISLAVEDSKOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
1

2011-04-28

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande

Kf §33 Dnr: KS.2011.8 370

Tillåtlighetsprövning av vindkraftspark - Äspås/Grimsås

Kf §33 2011-04-28 Ärendebeskrivning
Kraftö Vindkraftspark 3 AB har hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansökt
om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft i Tranemo och
Gislaveds kommuner. Två, av de sammanlagt 13 vindkraftverken, kommer att
placeras på fastigheten Äspås 3:1 i Gislaveds kommun. Länsstyrelsen har
översänt företagets ansökan till Gislaveds kommun för yttrande om kommunen
enligt miljöbalken 16 kap 4 § tillstyrker ansökan.

Bygg- och miljönämnden har i yttrande föreslagit att kommunen ska tillstyrka
Kraftö Vindkraftspark 3 AB:s ansökan om att uppföra vindkraftspark.

Kommunstyrelsekontoret har den 5 april 2011 föreslagit att kommunfullmäktige
tillstyrker Kraftö Vindkraftspark 3 AB:s ansökan om att uppföra vindkraftspark.

Beslutsunderlag
Remiss, prövning enligt miljöbalken för etablering av vindkraftspark.
Länsstyrelsen i Västra Götaland 2011-01-04
Bygg- och miljönämndens beslut §44 2011-03-02
Fråga om tillstyrkan till etablering av vindkraftspark Grimsås-Äspås.
Kommunstyrelsekontoret 2011-03-15
Kommunstyrelsen den 22 mars 2011, § 88
Kommunstyrelsen den 5 april 2011, § 106

Yrkanden
Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka Kraftö Vindkraftspark 3 AB:s ansökan om att uppföra en
vindkraftspark i Grimsås-Äspås.

Expedieras till:
Tranemo kommun
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Bygg- och miljönämnden
Länsstyrelsen i Jönköpings län



GISLAVEDSKOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2011-04-28

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §119 Dnr: KS.2011.8 370

Tillåtlighetsprövning av vindkraftspark - Grimsås/Äspås

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Västra Götaland har översänt förfrågan om kommunens
tillstyrkan av ändrat tillstånd för vindkraftpark Grimsås/Äspås. Grimsås
Vindkraft AB beviljades den 29 februari 2012 tillstånd av
miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland att uppföra en vindkraftpark om
13 verk med en maximal höjd på 150 meter. Parken ska etableras i ett område
söder om Grimsås och väster om Hestra i Tranemo och Gislaveds kommuner.
Beslutet om tillstånd hade föregåtts av en prövningsprocess i vilken Gislaveds
kommun hade tillstyrkt vindkraftparken i kommunfullmäktige den 28 april
2011, § 33.

Företaget ansöker nu om ändring av tillståndet med avsikten att utöka verkens
maximala höjd till 185 meter. Bakgrunden till ansökan är att
vindförutsättningarna i området är goda och företaget vill optimera parkens
produktion av elkraft. En höjning beräknas öka elproduktionen med 30 %.

Ansökan har föregåtts av en samrådsprocess med berörda och framtagandet av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver förändringarna jämfört med
tidigare beviljat tillstånd.

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till ställningstagande till
vindkraftspark Grimsås/Äspås .

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 april 2011, § 33
Länsstyrelsens förfrågan om kommunens tillstyrkan till etablering av
vindkraftspark inklusive Grimsås Vindkraft AB:s ansökan,
miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse, 2014-02-13.
Synpunkter på vindkraft från boende i Hestra och Grimsås 2013-08-28
Kommunstyrelsen den 18 mars 2014, § 104
Synpunkter från bygg- och miljökontoret, daterade den 28 mars 2014
Kommunstyrelsekontorets förslag till ställningstagande angående vindkraftspark
Grimsås/Äspås , daterat den 31 mars 2014

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att tillstyrka Grimsås Vindkraft AB:s ansökan om att
uppföra en vindkraftspark i Grimsås/Äspås.

Marie Johansson (S): Bifall till Niclas Palmgrens yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka Grimsås Vindkraft AB:s ansökan om att uppföra en
vindkraftspark i Grimsås/Äspås.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Användarlicens:

Enetjärn Natur AB 
Kungsgatan 53 
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+46 90 710950

VISUAL - Huvudresultat
Beräkning: Kyrkobol Lindgården
VKV placering

VKV typ Avstånd till kamera
Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd A

nominell
[kW] [m] [m] [m]

1 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 842
2 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 4 498
3 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 4 168
4 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 659
5 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 232
6 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 2 638
7 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 4 042
8 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 431
9 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 076

10 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 2 679
11 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 649
12 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 881
13 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 4 191

Skala 1:40 000
Nytt vindkraftverk Kamera

SWE99TM Öst Nord Z   Moln :Heltäckande moln (8/8) Landskap bildfil: 4288 x 2848 pixels
Siktpunkt 415 267 6 366 863 241,7   Synlighet :Normal M:\Karnprocessen\2-Genomforande\Projekt aktiva\Krafto Grimsas kompl fotomontage\Fotomontage Grimsås\Bilder\_DSC0013-1.jpg
Siktpunkt 414 609 6 367 571 287,2   Sol :Normal Objektiv: 33 mm Film: 36x24 mm
Foto kat. 316°   Vind rikt. :0°
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Projekt:

Grimsås
Skapad av:

Enetjärn Natur AB 
Kungsgatan 53 
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Rekommenderat observationsavstånd: 32 cm
Visat foto: 2014-03-20 12:34:00
Objektiv: 33 mm Film: 36x24 mm Pixlar: 4288x2848
Siktpunkt: SWE99TM  Öst: 415 267  Nord: 6 366 863
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 316°

Fotopunkt: Lindgården. I fotomontaget  används vindkraftverk med en totalhöjd på 
185 meter.Fotogra�et är taget i nordvästlig riktning mot Grimsås. Avståndet till närmaste
vindkraftverk är 2633 meter och det mest avlägsna är 4491 meter från fotopunkten. 
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Förslag till ställningstagande 

Förfrågan om kommunens tillstyrkan av vindkraftpark Grimsås- Äspås 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har översänt förfrågan om kommunens tillstyrkan av ändrat tillstånd 
för vindkraftpark Grimsås/Äspås.  Grimsås Vindkraft AB beviljades 2012-02-29 tillstånd av 
miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland att uppföra en vindkraftpark om 13 verk med en 
maximal höjd på 150 meter. Parken ska etableras i ett område söder om Grimsås och väster om 
Hestra i Tranemo och Gislaveds kommuner. Beslutet om tillstånd 2012 hade föregåtts av en 
prövningsprocess i vilken Gislaveds kommun hade tillstyrkt vindkraftparken i kommunfullmäktige 
2011-04-28 § 33.    

Företaget ansöker nu om ändring av tillståndet med avsikten att utöka verkens maximala höjd till 185 
meter. Bakgrunden till ansökan är att vindförutsättningarna i området är goda och företaget vill 
optimera parkens produktion av elkraft. Elproduktionen beräknas kunna höjas med 30 %, från 7 000 
MWh till 9 000 MWh per verk och år.  

Lokaliseringen av verken är de samma som i tidigare tillståndsgivning för nio av verken. Fyra av 
verken, varav ett i Gislaveds kommun, har förskjutits i sin lokalisering för att öka avståndet till 
Vattenfalls näraliggande 40 kV-ledning. Förskjutningen handlar om mellan 20 - 290 meter. 
Kompletterande inventeringar har gjorts för dessa förskjutningar. För hela vindkraftparken har nya 
beräkningar gjorts för buller och skuggning. Nya fotomontage har gjorts med den nya höjden samt 
utredning av förändringar i hinderbelysning. 

Företaget har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning som gör jämförelser mellan tillståndsgiven 
vindkraftpark och det nya förslaget. Företaget anser att det inte blir någon förändring när det gäller 
natur- och kulturmiljöer. Fågellivet påverkas inte mer än tidigare med hänvisning till gjorda 
inventeringar och att inget tydligt samband finns mellan ökad höjd på vindkraftverk och påverkan på 
fåglar. Fladdermusfaunan bedöms heller inte påverkas ytterligare. Företaget anser också att riktlinjer 
för buller kan hållas och att skuggningspåverkan kan reduceras genom skuggreglerande utrustning.  

Skillnad i påverkan från hinderbelysning kommer att finnas. Enligt regelverket ska vindkraftverk upp 
till 150 meters totalhöjd förses med medelintensivt blinkande rött ljus. Vindkraftverk över 150 meter 
ska förses med ett högintensivt blinkande vitt ljus.  I en vindkraftpark behövs detta endast i parkens 
yttergränser. För att minska påverkan så avser företaget att ansöka om undantag från dessa 
föreskrifter och istället installera radaraktiverad hinderbelysning som endast tänds när flyg närmar sig. 
Om undantag inte beviljas så kommer inte vindkraftverk högre än 150 meter att byggas.   

Företaget anger också att påverkan ökar när det gäller landskapsbild genom att verken höjs. Verken 
blir mer dominerande för boende i närområdet medan förändringen på längre avstånd inte bedöms 
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utgöra någon nämnvärd skillnad mot tidigare. Totalt bedömer företaget att påverkan blir liten till 
måttlig.  

Kommunala planer och inriktningsbeslut 
Gislaveds kommun har en kommunomfattande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2006-09-
21. För Hestra tätort finns också en fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 1998-02-
26. Ingen av dessa planer behandlar frågan om vindkraftetablering vare sig i generella överväganden 
eller i konkreta lokaliseringar. Gislaveds kommun har heller inte tagit fram någon tematisk 
fördjupning av översiktsplanen för vindkraft. Däremot har Gislaved kommun fastlagt kommunens 
övergripande inställning till vindkraft i en vindkraftspolicy antagen av kommunfullmäktige 2008-03-19.       

Kommunen har också i sin klimatstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2008-09-18, konstaterat 
behov av lokalt producerad förnyelsebar energi och satt upp som mål att den 2020 ska utgöra minsta 
20 % av den totalt omsatta energin.   

Inkomna synpunkter 
I ansökan redovisas också inkomna synpunkter från berörda myndigheter och privatpersoner. Det 
har också till Gislaveds kommun inkommit en namnlista från personer boende i området Hestra och 
Grimsås samt skrivelser från enskilda.  Namninsamlingen framför att slutsatsen från sökanden att 
vindkraftetableringen inte konkurrerar med intressen för kulturmiljö och friluftsliv inte stämmer. 
Äspås är upptagen i Gislaveds kommuns vindkraftpolicy som ett område där kulturhistoriska värden 
ska beaktas och att skidspåren på Store Mosse försvinner genom etableringen. Vidare ifrågasätter 
man uppgifter om att befolkningen i byn Äspås är positiv till vindkraftetableringen, anger att kungsörn 
siktats i området och att alla närboende inte fått information i ärendet. Namninsamlingen ifrågasätter 
också de beslut som tagits i föreningar då de inte finns protokollförda. I andra inkomna synpunkter 
tas också skuggor, buller lågfrekventa ljud mm upp.  

Bygg- och miljökontoret har redovisat sina synpunkter i skrivelse daterad 2014-xx-yy 

Kommunens ställningstagande  
Kommunfullmäktige har tidigare tillstyrkt en lokalisering av en vindkraftpark i området. Skillnaden i 
nuvarande ansökan mot befintligt tillstånd är en höjning av verkens totalhöjd med 35 meter. 
Ökningen av totalhöjden medför att energiproduktonen kan ökas med 30 %.  

Påverkan på fåglar, fladdermöss och natur- och kulturvärden ökar inte nämnvärt jämfört med den 
påverkan som tillståndgivna vindkraftparken har. De positionsjusteringar som gjorts för några av 
verken bedöms heller inte öka påverkan på dessa intressen.  

Bullerutredningen visar att riktvärden kan innehållas och skuggreduceringsutrustning ska användas för 
att klara villkor om maximal skuggpåverkan.  Den förändrade påverkan utgörs i första hand av att 
annan typ av hinderbelysning krävs och att parken blir mer synlig.  Frågan om starkare belysning kan 
hanteras med att radaraktiverad hinderbelysning installeras vilket får till följd att parkens belysning 
kommer att vara påslagen avsevärt mindre än den nu tillståndgivna.  Landskapsbilden påverkas genom 
att verken blir mer dominerande på nära håll. För Äspås by så ökar påverkan på landskapsbilden i viss 
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omfattning. Gislaveds kommun har i föregående tillstyrkansprövning konstaterat att den nuvarande 
tillståndet inte strider mot översiktplanens riktlinjer angående Äspås kulturmiljövärden. Ökningen av 
vindkraftverkens totalhöjd bedöms inte ändra på detta ställningstagande.   

Gislaveds kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraft. En etablering av en vindkraftspark i 
området Grimsås-Äspås är i linje med Gislaveds kommuns mål att öka lokal förnybar 
energiproduktion. En vindkraftsetablering strider inte heller mot kommunens översiktsplan. 
Höjningen av vindkraftverken medför en begränsad ytterligare påverkan samtidigt som nyttjandet av 
områdets potential för vindkraftproduktion optimeras. Gislaveds kommun bör därför tillstyrka 
Grimsås Vindkraft AB:s ansökan om tillstånd. 

 

 

 

 







WindPRO version 2.7.486   Jan 2011

WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Projekt:

Grimsås
Utskrift/Sida

2014-04-01 08:02 / 1
Användarlicens:

Enetjärn Natur AB 
Kungsgatan 53 
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VISUAL - Huvudresultat
Beräkning: Kyrkobol 5

VKV placering
VKV typ Avstånd till kamera
Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd A

nominell
[kW] [m] [m] [m]

1 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 983
2 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 4 687
3 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 4 340
4 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 839
5 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 394
6 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 2 811
7 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 4 252
8 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 649
9 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 314

10 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 2 900
11 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 3 903
12 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 4 175
13 Ny Ja Siemens SWT-2.3-113-2 300 2 300 113,0 128,5 4 496

Skala 1:50 000
Nytt vindkraftverk Kamera

SWE99TM Öst Nord Z   Moln :Heltäckande moln (8/8) Landskap bildfil: 4288 x 2848 pixels
Siktpunkt 415 292 6 366 532 240,8   Synlighet :Normal M:\Karnprocessen\2-Genomforande\Projekt aktiva\Krafto Grimsas kompl fotomontage\Fotomontage Grimsås\Bilder\_DSC0022-1.jpg
Siktpunkt 414 427 6 367 544 280,8   Sol :Normal Objektiv: 24 mm Film: 36x24 mm
Foto kat. 318°   Vind rikt. :0°
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Projekt:

Grimsås
Skapad av:

Enetjärn Natur AB 
Kungsgatan 53 
SE-903 26 Umeå
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Rekommenderat observationsavstånd: 23 cm
Visat foto: 2014-03-20 12:48:00
Objektiv: 24 mm Film: 36x24 mm Pixlar: 4288x2848
Siktpunkt: SWE99TM  Öst: 415 292  Nord: 6 366 532
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 318°

Fotopunkt: Kyrkobol 5. I fotomontaget  används vindkraftverk med en totalhöjd på 
185 meter.Fotografiet är taget i nordvästlig riktning mot Grimsås. Avståndet till närmaste
vindkraftverk är 2807 meter och det mest avlägsna är 4680 meter från fotopunkten. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §123 Dnr: KS.2014.56 252

Markbytesavtal gällande Sunnaryd 1:3, 1:9 och 3:1 färjeläget i
Sunnaryd

Ärendebeskrivning
Ägaren till Sunnaryd 1:3 har erbjudit Gislaveds kommun att förvärva ca 2,5 ha
av dennes fastighet vid färjeläget i Sunnaryd. Större delen av området ligger
inom detaljplanelagt område och med beteckningen allmän platsmark.
Detaljplanen för området är från 1970 med syfte att bl a skapa 14 nya tomter.

Förslag till markbytesavtal har upprättats. Det innebär att kommunen erhåller
ca 2,5 ha av Sunnaryd 1:3 och ägaren till Sunnaryd 1:3 erhåller ca 2,4 ha mark
av Sunnaryd 1:9 samt hela fastigheten Sunnaryd 1:90, norr om den enskilda
vägen vid Kårehamn.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2014
Markbytesavtal daterat 18 mars 2014
Kartor och bilder från områdena.
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 25 mars 2014, § 19

Yrkande
Åke Ljunggren (S) med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till
liggande förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat markbytesavtal, daterat den 19 mars 2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
markbytesavtalet samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §121 Dnr: KS.2014.37 101

Redovisning av obesvarade motioner 2014

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 24 § 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.

Kommunstyrelsekontoret har upprättat en förteckning över obesvarade
motioner per 1 mars 2014 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt kommunallagen kap 5 33 § 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 33 §.
Kommunfullmäktiges arbetsordning 24 §.
Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2014
Kommunstyrelsen den 11 mars 2014, § 86

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 mars
2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Handläggare 2014-03-03
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2014.37

Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2014

2012

Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S)
2012-05-07
KS.2012.115
Motion om en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 5 juni 2012 till samtliga nämnder och
kommunstyrelsekontoret för yttrande senast den 1 december 2012. Samtliga svar har nu
inkommit från alla nämnder och sammanfattande beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret.

Amir Horozic (V)
2012-10-25
KS.2012.226
Motion om inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 11 december 2012 till kommunstyrelsekontoret för
beredning. Behandlad av PS mjuk den 20 februari 2014.

Lars-Ove Bengtsson (C) och Lars Larsson (C)
2012-11-26
KS.2012.251
Motion om att främja trä som byggmaterial
Kommentar: Remitterad till fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden,
räddningsnämnden och AB Gislavedshus för yttrande senast den 30 april 2013. Svar har
inkommit och sammanfattande beredning pågår inom kommunstyrelsekontoret.

2013

Curt Vang (K)
2013-02-20
KS.2013.39
Motion om upprustningsbehov av miljonprogrammets bostäder
Kommentar: Överlämnad den 19 mars 2013 till kommunstyrelsekontoret och AB
GislavedsHus för beredning. Styrelsen i AB Gislavedshus har den 9 september 2013
inkommit med ett motionsyttrande och fortsatt beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret.
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Ylva Samuelsson (S) och Lena Åsberg (S)
2013-03-04
KS.2013.51
Motion om pictogrambilder i kommunala anläggningar
Kommentar: Överlämnad den 10 april 2013 till kommunstyrelsekontoret för beredning.

Lennart Kastberg (KD) och Börje Malmborg (KD)
2013-09-13
KS.2013.157
Motion om att öka produktionen av energi av hög kvalitet
Kommentar: Överlämnad den 8 oktober 2013 till kommunstyrelsekontoret för
beredning.

2014

Curt Vang (K)
2014-02-07
KS.2014.34
Motion om inrättande av ett solidaritetspris
Kommentar: Inkommen till kommunfullmäktige den 27 februari 2014.

Curt Vang (K)
2014-02-24
KS.2014.48
Motion om att bygga ut Hälsolyftet i sporthallen i Gislaved
Kommentar: Inkommen till kommunfullmäktige den 27 februari 2014.

Curt Vang (K)
2014-02-27
KS.2014.50
Motion för allemansrätt och strandskydd
Kommentar: Inkommen till kommunfullmäktige den 27 februari 2014.

Eventuellt mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för
besvarande och kan komma att utgå.
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