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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §388 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.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 oktober 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 oktober 2014
Kommunstyrelsen den 23 september 2014, § 357

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner, daterad den 1 oktober
2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Handläggare 2014-10-01
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2014.37

Redovisning av obesvarade motioner per 1oktober 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. Kommunstyrelsekontorets beredning väntas vara klar för politisk
beredning i kommunstyrelsen den 4 november 2014.

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. Kommunstyrelsekontorets
beredning väntas vara klar för politisk beredning i kommunstyrelsen den 4 november 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 har gjorts inom kommunstyrelsekontoret.
Återemitterad av kommunstyrelsen i avvaktan på information från träregion Småland den 9
september 2014. Beräknas kunna tas upp i kommunstyrelsen för fortsatt inriktning av svar
den 22 oktober 2014.

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 yttrande. Beredd inom kommunstyrelsekontoret vad gäller faktadelar.
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Överlämnad till kommunstyrelsens ordförande för ytterligare beredning.

2014

Curt Vang (K)
2014-02-07
KS.2014.34
Motion om inrättande av ett solidaritetspris
Kommentar: Överlämnad den 11 mars 2014 till fritidsnämnden för beredning. Remissvar
har inkommit från fritidsnämnden den 23 april 2014. Fortsatt beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret. Kommunstyrelsekontorets beredning väntas vara klar för politisk
beredning i kommunstyrelsen den 22 oktober 2014.

Curt Vang (K)
2014-03-14
KS.2014.57
Motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för barn
Kommentar: Remitterad den 8 april 2014 till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsekontoret för
beredning.
Svar har inkommit från socialnämnden, fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Lars-Ove Bengtsson (C) och Carina Johansson (C)
2014-04-29
KS.2014.77
Motion om högre kvalitet och mer svensk mat på matsedeln
Kommentar: Överlämnad den 6 maj 2014 till kommunstyrelsekontoret för beredning.
Kommunstyrelsekontorets beredning väntas vara klar för politisk beredning i
kommunstyrelsen den 22 oktober 2014.

Curt Vang (K)
2014-04-16
KS.2014.79
Motion om att ge projektet Ungdomstillväxt stöd och rådgivning om hur projektet kan
realiseras
Kommentar: Remitterad den 6 maj 2014 till fritidsnämnden, socialnämnden och
kulturnämnden för beredning med svar senast den 10 september 2014.
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Curt Vang (K)
2014-04-29
KS.2014.82
Motion om lönenivå i den kommunala arbetsmarknadsverksamheten
Kommentar: Remitterad till socialnämnden för synpunkter innan ärendet behandlas av
kommunstyrelsens personalutskott. Socialnämnden har lämnat svar och ärendet bereds
inom kommunstyrelsekontoret till personalutskottet.

Erik Andersson (K)
2014-05-05
KS.2014.88
Motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar
Kommentar: Remitterad den 3 juni 2014 till fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden,
tekniska kontoret och kulturnämnden för beredning med svar senast den 30 september
2014.

Curt Vang (K)
2014-09-03
KS.2014.166
Motion om lekparker i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 25 september 2014 till kommunstyrelsen för beredning.

Curt Vang (K)
2014-09-05
KS.2014.169
Motion om föreningssamordnare
Kommentar: Överlämnad den 25 september 2014 till kommunstyrelsen för beredning.

Eventuellt mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för
besvarande och kan komma att utgå.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §389 Dnr: KS.2014.170

Sammanträdesplan 2015

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
2015 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är i första hand den
kommunala redovisningslagen som styr planeringen.

Respektive reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag utöver
fastställd sammanträdesplan.

Kommunstyrelsekontoret redovisar förslag till sammanträdestider daterat den
23 september 2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets förslag till sammanträdesdagar för 2015, daterat
den 23 september 2014

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen enligt förslag
daterat den 23 september 2014,

att fastställa presidiedagar enligt förslag daterat den 23 september 2014,
samt

att uppdra till nämnderna att anpassa sina sammanträdesdagar så att en
rationell kommunövergripande ärendehantering uppnås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar år 2014 om
ordföranden efter samråd med presidiet inte beslutar annat:

29 januari
26 februari
26 mars
29 april
28 maj
22 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
19 november
14 december, samt
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 389 (forts.)

att samtliga sammanträden börjar kl 18.30 utom måndagen den 22 juni som
börjar kl.10.00, torsdagen den 19 november som börjar kl. 09.00, och
måndagen den 14 december som börjar kl 17.00.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §390 Dnr: KS.2014.168 101

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap 10 § är det obligatoriskt att annonsera tid och
plats för kommunfullmäktiges sammanträden. Det är kommunfullmäktige som
ska besluta i vilken eller vilka ortstidningar annonsen ska föras in. En minoritet
om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i kommunfullmäktige kan
få igenom sin vilja om annonsering i en viss tidning.

Med ortstidning menas en skrift som kommer ut så kontinuerligt att den kan
uppfattas som en tidning och som dessutom har ”en icke obetydlig spridning”
på orten.

I kommunfullmäktiges arbetsordning 7 § har bestämts hur annonseringen ska
gå till:
Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna
om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige
bestämmer samtidigt i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska
behandlas ska införas i ortstidningen. Ordförande avgör vilka ärenden som ska
annonseras.

Under 2014 har annonsering skett i Finnveden Nu, VästboAndan och Värnamo
Nyheter.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 23 september 2014 berett
ärendet och överlämnat till dagens sammanträde med förslaget att
annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 ska ske i Finnveden
Nu, VästboAndan och Värnamo Nyheter med tid och plats för sammanträdena
samt de viktigaste ärendena.

Beslutsunderlag
Kommunallagen 5 kap 10 §.
Kommunfullmäktiges arbetsordning 7 §
Kommunstyrelsen den 23 september 2014, § 358

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Bengt Petersson (C), Börje
Malmborg (KD) och Sven-Erik Karlsson (M): Att annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden 2015 inte ska ske i Finnveden Nu.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan
Josefssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens liggande förslag.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 390 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 ska ske i
Finnveden Nu, VästboAndan och Värnamo Nyheter med tid och plats
för sammanträdena samt de viktigaste ärendena.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §387 Dnr: KS.2014.73 041

Delårsbokslut per den 31 augusti inkl. helårsprognos, hela
kommunen

Ärendebeskrivning
Den i delårsbokslutet ingående helårsprognosen är en uppskattning av det
förväntade resultatet per den 31 december 2014. Det främsta syftet med
prognosen är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser så att korrigerande
åtgärder kan sättas in för att begränsa befarade underskott. Nämnderna har
därför fått i uppdrag att hantera befarade underskott enligt de av
kommunfullmäktige beslutade principerna för ekonomi- och verksamhet.

Tilldelat nettoanslag utgör den yttersta gränsen för nämndens
resursförbrukning och är alltså överordnat beslut om servicenivå och
kvalitetsutfästelser. Nämnden är därför skyldig att själv aktualisera frågan om
anpassning av verksamheten när upprättade helårsprognoser visar att
nettoanslaget (på nämndnivå) inte kommer att räcka.

Delårsresultat
Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och skatteintäkter är
resultatet något bättre än den budgeterade nivån både per den sista augusti
samt avseende prognosen för helåret.

Resultatet 2014-08-31 uppgår till +30,2 mnkr vilket är lägre än resultatet per
2013-08-31. Skillnaden i förhållande till föregående delårsbokslut beror
framförallt på att det för 2013 ingick en återbetalning från AFA med 27 mnkr.
Resultatet 30,2 mnkr per 2014-08-31 beror framförallt på att nämnderna har
förbrukat 30 mnkr mindre än vad som är budgeterat för denna period. I och
med att avtalsrörelsen för 2014 inte är avklarad finns för denna del ett
överskott per 2014-08-31 på 11,6 mnkr vilket kommer att fördelas då avtalet
är klart under 2014. Ett viktigt påpekande är att budgeten är fördelad jämnt
över året vilket inte avspeglar den verkliga kostnadsfördelningen.

Helårsprognos
Utifrån nämndernas antagande om helårsprognosen skulle resultatet för 2013
bli +4,2 mnkr. Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +1,5 mnkr.
Resultatet för 2014 skulle därmed bli + 2,7 mnkr bättre än budgeterat resultat
vilket framförallt beror på följande faktorer:

Nämnder/styrelser +6,2 mnkr
Skatteintäkter -1,6 mnkr
Räntenetto -1,0 mnkr
Avskrivningar +1,5 mnkr
Återlagd kapitalkostnad -4,3 mnkr
Pensionskostnaden/personalomkostnader +2,0 mnkr

Försämrade skatteintäkter med 1,6 mnkr beror framförallt på att skattekraften
för invånarna i Gislaveds kommun, men även landets skattekraft, har ökat
mindre än vad SKL:s prognoser angav då budgeten antogs.

Pensionskostnaderna som är budgeterade till 76,3 mnkr beräknas öka till 78,2
mnkr för 2014 vilket är en förhållandevis liten avvikelse för en så komplex
verksamhet.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 387 (forts.)

Avskrivningarna var budgeterade till 73,5 mnkr men som en följd av en något
lägre prognostiserad investeringsnivå än vad som förutsågs då
investeringsbudgeten antogs minskar avskrivningarna till 72 mnkr. Till detta
kommer troligtvis nerskrivningar av anläggningar som följd av en djupanalys av
anläggningsregistret.

Möjligheten är antagligen stor att investeringsnivån blir lägre än prognostiserad
nivå 191 mnkr i och med att den verkliga investeringsnivån 2014-08-31 enbart
uppgick till 111 mnkr.

Den samlade bilden per övergripande mål visar att måluppfyllelsen som en
helhet är god eller mycket god. De övergripande mål som har sämst
måluppfyllelse är Bygga och bo, men måluppfyllelsen på en helhet är något
osäker per 2014-08-31 därför att många mål mäts vid årsskiftet.

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



 Delårsbokslut 2014-08-31 

 

 

 

 
Delårsbokslut 2014 med helårsprognos 

 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år 

 göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall det göras en 

 jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta 

 delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2013-08-31. 

 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2014-08-31 och  

helårsprognosen är en uppskattning av det förväntade resultatet per 2014-12-31. 

 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. 

 Även skuld och fordringsbokföring är gjord. 

 

 

Delårsbokslutet är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den  

ger upplysningar om kommunens verksamhet och  

finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning. 

 

Målgrupper för delårsbokslutet är i första hand  

kommunfullmäktige och samtliga förtroendemän. 

 

Fördjupad information om verksamheterna presenteras i  

 nämndsvisa delårsbokslut vilka finns tillgängliga 

 på kommunstyrelseförvaltningen. 

 

För mer information om kommunen är du välkommen att  

besöka vår hemsida: 

www.gislaved.se 

 

 

 

http://www.gislaved.se/
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1. År 2014-08-31 i korthet 
 

1.1 Befolkning/arbets-

marknad 
 

Befolkningsutveckling 

Från 31 december 2013 till 31 juni 2014 har befolkningen i Gislaveds kommun ökat med 54 personer. 

Vid årsskiftet var folkmängden i kommunen 28 713 personer och den 31 juni hade vi därmed ökat till 

28 767 personer. Befolkningsökningen beror på en fortsatt positiv utrikes inflyttning med ett 

invandringsöverskott på 87 personer. Födelseöverskottet är också positivt med plus 34 personer. 

Inrikes flyttningsöverskottet är fortsatt negativt och är hittills i år minus 67 personer, vilket är 

ungefär på samma nivå som de senaste åren. Historiskt minskar befolkningen totalt under andra 

halvan av året mycket på grund av ännu högre utflyttning.  

 

 

Arbetsmarknadsutveckling 

Totala andelen arbetslösa personer i juni 2014 mellan 16 och 64 år var 7,7 procent. Andelen i riket 

var 7,6 procent och i länet 6,4 procent. Andelen i Gislaveds kommun har minskat jämfört med 

samma period föregående år som då låg på 8,5 procent. 

Ungdomsarbetslösheten visar andelen arbetslösa ungdomar och ungdomar som finns i något 

åtgärdsprogram mellan 16 och 24 år. För Gislaveds kommun ligger nivån i juni 2014 på 12,9 procent 

jämfört med riket på 14,2 procent och länet på 10,9 procent. Andelen har minskat i Gislaveds 

kommun jämfört med samma period föregående år som då låg på 15,2 procent. 

 

Konjunkturläget augusti 2014 

Gislaveds kommun har en stor andel små- och medelstora företag som starkt påverkas av 

konjunkturläget. Enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport befinner sig Sverige fortsatt i en 

utdragen lågkonjunktur. Sverige BNP var oförändrad under de två första kvartalen i år och en svag 

utveckling på efterfrågan av svenska varor dämpade exporten och näringslivets investeringar 

minskade. Detta är fortsatt till följd av finanskrisen 2008 och det beräknas fortsatt ta tid innan Sverige 
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når konjunkturell balans. Lågkonjunkturen har medfört en hög arbetslöshet och låg inflation under 

flera års tid. (Konjunkturinstitutet augusti 2014) 

 

 

1.2 Ekonomi  
Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och skatteintäkter är resultatet avsevärt bättre än den 

budgeterade nivån per den sista augusti medan prognosen för helåret visar en prognos i närheten av 

budgeterad nivå.  

 

Resultatet 2014-08-31 uppgår till + 30,2 mnkr vilket är avsevärt lägre än resultatet per 2013-08-

31 men för 2013 ingick en prognostiserad återbetalning från AFA med 27,3 mnkr. Frånräknat 

denna engångsåterbetalning från AFA år 2013 är de båda prognoserna likartade. 

 

Resultatet +30,2 mnkr beror framförallt på att nämnderna har förbrukat 30 mnkr mindre än vad som är 

budgeterat för denna period. I och med att avtalsrörelsen för 2014 ej är avklarad finns för denna del ett 

överskott per 2014-08-31 på 11,6 mnkr vilket kommer att fördelas då avtalet är klart under 2014. 

 

 

 

Helårsprognos 

Utifrån nämndernas antagande om helårsprognosen blir resultatet för 2014 + 4,2 mnkr. En 

osäkerhet i denna prognos är hur stor del av investeringsanslagen som kommer att förbrukas under 2014. 

Denna osäkerhet påverkar resultaträkningen avseende avskrivningar, interna kapitalkostnader samt 

räntekostnader. 

 

Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2014 angav ett årsresultat på +1,5 mnkr. Resultatet för 

2014 skulle därmed bli +2,7 mnkr bättre än budgeterat resultat vilket framförallt beror på följande faktorer: 

 

 Nämnder/styrelser +6,2 mnkr 

 Skatteintäkter -1,6 mnkr 

 Räntenetto -1,0 mnkr 

 Avskrivningar +1,5 mnkr 

 Återlagd kapitalkostnad -4,3 mnkr 

 Pensionskostnaden/personalomkostnader +2,0 mnkr  

 

 

Investeringsnivåer 

2014-08-31 uppgår investeringarna till 111,4 mnkr och för helåret beräknas investeringsnivån uppgå till 191 

mnkr vilket är 16 mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån 207 mnkr.  

 

Gislaveds kommun har som följd av höga investeringsnivåer under ett flertal år upptagit långfristiga lån med 40 

mnkr under 2014. Om prognostiserat driftresultat samt investeringsnivå faller in så måste troligtvis upplåning 

göras med ytterligare 20 mnkr under 2014. 

 

Kommunalskatten för 2014 är 22,13 %. Genomsnittet i länet är 21:80 % och för riket 20:65 % 



 Delårsbokslut 2014-08-31 

 
 

 

Förvaltningsberättelse 

2 Ekonomi och 

verksamhetsstyrning i Gislaveds 

kommun. 

 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet 

med de övergripande målen 

 de finansiella målen uppnås 

 som en attraktiv arbetsgivare uppnå de 

personalpolitiska målen. 

 

Ett grundläggande syfte med styrning är en 

medveten samordning och inriktning av 

verksamhetens delar mot gemensamma mål. 

Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna i sin 

verksamhetsplanering ska ta ansvar för den 

samlade kommunala verksamhetens utveckling 

utöver den egna kärnverksamhetens behov och 

intressen. 

 

För att samordna och ge ett utökat stöd för 

verksamheten har gemensamma definitioner samt 

en styrmodell för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utvecklats.  

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att 

kommunfullmäktige har antagit en Vision, 

övergripande mål, Finansiella mål samt 

Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål har 

kommunfullmäktige för år 2014 angivit ett antal 

konkretiserade mål som ska styra mot de 

övergripande målen och visionen. 

 

 

Visionen skall beskriva vad kommunfullmäktige vill 

uppnå på längre sikt. Visionen skall vara ett redskap 

för styrning av den kommunala verksamheten. 

Gislaveds kommun har en vision som är en 

ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall 

utvecklas. Visionen skall vara styrande för 

budgetarbetet. 

 

 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 ömsesidigt 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 kulturverksamhet 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 2014-

2018 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2014-2018 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. 

De personalekonomiska målen är 

• Gislaveds kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare 

– Riktade medel för struktursatsningar 

– Åtgärder utefter 

medarbetarenkätens resultat 

– Utveckla lönebudgetprocessen 

– Omställningar vid organisations- 

verksamhets förändringar. 

 

• Hos Gislaveds kommun är heltid en 

rättighet och deltid en möjlighet. 

 

Arbetet på nämndsnivån utgår sedan från att utföra 

givna inriktningar utifrån givna ekonomiska ramar. I 

detta planeringsarbete gör respektive nämnd en 

verksamhetsbudget som beskriver 

verksamhetens uppgift, vad den skall göra och för 

vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål för 

verksamheten utifrån de övergripande målen.  
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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.  

 

Hastighetsmätarna visar en aggregering av nämndernas styrmått/mättal för att mäta om de år på väg i rätt 

riktning mot målen. Om pilen visar noll kan det bero på att målet inte är uppfyllt eller enbart kan mätas på 

helårsbasis. Gult visar att målet är delvis uppfyllt och grönt att målet är uppfyllt.

 

 

 

 

 

 

Infrastruktur och 

kommunikationer 

 

 

 
Detta övergripande mål 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…. 
 Ökad turtäthet på linje 201 under 2014. 

 

 Utredningar om fria resor för ungdomar och 

äldre pågår. 

 

 Kommunfullmäktige har antagit en 

bredbandsstrategi och handlingsplan tas fram 

under hösten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

 

 

 

 

 

Detta övergripande mål 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 …. 
 Familjecentral har öppnats i Gislaved 

 Beslut att anlägga en ny spontanidrottsplats 

vid Gyllenforsskolan i Gislaved har tagits. 

Kommer att stå färdig hösten 2014.  

 

 2 lekplatser har rustats upp i Anderstorp 

 

 Tagit fram en integrationsstrategi som 

förväntas antas i oktober 
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Uppleva och göra 

 

 
 

Detta övergripande mål 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 inspirerande utbud av 

kultur- och fritidsaktiviteter som 

uppmuntrar till möten mellan människor 

av olika bakgrund och ålder. 

 

Har genomförts genom …. 
 Fortsatt utveckling av Makerspace bl a 

genom stickcaféer 

 

 Fortsatt utveckling av Gislavedsleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygga och bo 

 

 

 

 

 

Detta övergripande mål 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… 
 Påbörjat ny översiktsplan för Gislaved. 

 

 Kommunen har en tillåtande attityd vad 

gäller byggnation i attraktiva lägen (ej 

strandnära) 
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Lärande och utveckling 

 

 
 

Detta övergripande mål innebär att 
 Barn och unga ska växa upp i en miljö som 

uppmuntrar till delaktighet, 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 … 
 Inom skolan används modern teknik och 

nya arbetsformer som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande. 

 

 Fler skolor involveras i arbetet med 

läsplattor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrati och dialog 

 

 
 

Detta övergripande mål innebär att 
 I Gislaveds kommun ska medborgarna 

kunna påverka och ta ansvar för 

samhällsutvecklingen. Fler ska delta i de 

demokratiska processerna. 

 

 Kommunens befolkningsstruktur ska 

avspeglas bland anställda och 

förtroendevalda. 

 

 Verksamheten i Gislaveds kommuns ska 

anpassas till omvärlden och 

kommuninvånarnas behov, samt stå för 

öppenhet och vara tillgänglig för 

medborgarna. 

 

Har genomförts genom … 
 Arbetet utifrån minoritetslagstiftningen 

fortsätter 

 

 Handboken för medborgardialog är 

implementerad 
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Miljö och energi  
 

 

 
Detta övergripande mål 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 … 
 Samverkansgrupp för arbetet med att 

sanera förorenade områden samt deponier 

har bildats 

 

 Utredning av hushållssopor med ett 

perspektiv på hållbarhet och miljö har 

gjorts. Arbetet fortsätter under 2014 - 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringsliv och arbetsmarknad 

 

 
 

Detta övergripande mål 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 förvärvsfrekvens 

som innefattar alla i yrkesverksam ålder. 

 

 

Har genomförts genom … 
 Implementering av riktlinjer för bättre 

service till företagen pågår. 

 

 Under året har verksamheten Kompassen 

startats på Navigatorcentrum. Där finns 

ungdomarna dagligen, ungdomarna 

coachas för insatser såsom praktik inom 

arbetsmarknadsorganisationens 

verksamheter, praktik inom kommunens 

förvaltningar och KUL-anställningar 

(Kommunala ungdomslyftet). 
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Omsorg och stöd 

 

 
Detta övergripande mål 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 … 
 Arbete med systematiskt kvalitetarbete inom 

socialnämndens arbete pågår 

 

 Stödjer och informerar anhöriga som vårdar 

närstående att ta del av det utbud som 

socialnämnden tillhandahåller. 
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3 Modell för finansiell analys 
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används fyra rubrikområden 

som benämns resultat och kapacitet samt risk och kontroll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt balansen 

mellan intäkterna och kostnaderna. En analys görs 

även över årets investeringar och deras utveckling 

och finansiering.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Period resultat och prognostiserat resultat 

 Periodens investeringar och 

prognostiserade årsnivå 

 

 

2. Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella 

motståndskraft på lång sikt. Ju starkare kapacitet 

kommunen har desto mindre känslig blir 

kommunen för konjunkturnedgångar. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

 

3. Riskförhållande 

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen 

klarar att möta finansiella problem på kort och 

medellångt perspektiv. En god ekonomisk 

hushållning innebär att kommunen inte behöver 

vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella 

problem.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Kassalikviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

 

 

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 

 Avstämning av balanskravet

 

 

Resultat 

 

 

Kapacitet 

 

 

Risk 

 

 

Kontroll 
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3.1 Resultat  
 

INLEDNING 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje 

år göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall 

det göras en jämförelse med samma period föregående 

år, vilket för detta delårsbokslut är jämförelsen med 

delårsbokslut 2013-08-31. 

 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 

2014-08-31 och helårsprognosen är en uppskattning av 

det förväntade resultatet per 2014-12-31. 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall 

belasta rätt månad. Även skuld och fordringsbokföring 

är gjord. 

 

 

 

HUR BLEV RESULTATET  

 
 

 

 

Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och 

skatteintäkter är resultatet per den sista augusti avsevärt 

bättre än den budgeterade nivån och  avseende 

prognosen för helåret är resultatet något bättre.  

 

Resultatet 2014-08-31 uppgår till +30,2 mnkr 

vilket är mycket högt för Gislaveds kommun.  

Resultatet 30,2 mnkr beror framförallt på att nämnderna 

har förbrukat 30 mnkr mindre än vad som är budgeterat 

för denna period. I och med att avtalsrörelsen för 2014 

ej är avklarad finns för denna del ett överskott per 

2014-08-31 på 11,6 mnkr vilket kommer att fördelas då 

avtalet är klart under 2014. Ett viktigt påpekande är att 

budgeten är fördelad jämnt över året vilket inte 

avspeglar den verkliga kostnadsfördelningen. 

 

 

 

 

 

Helårsprognos 

Utifrån nämndernas antagande om 

helårsprognosen skulle resultatet för 2014 bli 

+4,2 mnkr.  

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +1,5 

mnkr. Resultatet för 2014 skulle därmed bli + 2,7 mnkr 

bättre än budgeterat resultat vilket framförallt beror på 

följande faktorer: 

 Nämnder/styrelser +6,2 mnkr 

 Skatteintäkter -1,6 mnkr 

 Räntenetto -1,0 mnkr 

 Avskrivningar +1,5 mnkr 

 Återlagd kapitalkostnad -4,3 mnkr 

 Pensionskostnaden/personalomkostnader +2,0 

mnkr  

 

Finansförvaltning 

Försämrade skatteintäkter med 1,6 mnkr beror 

framförallt på att skattekraften för invånarna i 

Gislaveds kommun men även landets skattekraft  har 

ökat mindre än vad SKL:s prognoser angav då 

budgeten antogs. 

 

Pensionskostnaderna som är budgeterade till 76,3 

mnkr beräknas öka till 78,2 mnkr för 2014 vilket är en 

förhållandevis liten avvikelse för en så komplex 

verksamhet. 

 

Avskrivningarna var budgeterade till 73,5 mnkr men 

som en följd av en något lägre prognostiserad 

investeringsnivå än vad som förutsågs då 

investeringsbudgeten antogs minskar avskrivningarna 

till 72 mnkr. Till detta kommer troligtvis 

nerskrivningar av anläggningar som följd av en 

djupanalys av anläggningsregistret.  

Möjligheten är antagligen stor att investeringsnivån blir 

lägre än prognostiserad nivå 191 mnkr i och med att 

den verkliga investeringsnivån 2014-08-31 enbart 

uppgick till 111 mnkr. 
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Nämndernas avvikelser för driftbudgeten 

tkr Budget  

2014 

Prognos 

2014 

Prognos 

helår 

2014 
(budget-

avvikelse) 

Kommunstyrelsen -76,1 -72,5 +3,6 

Räddningstjänst -31,0 -31,0 0 

Teknisk nämnd -43,0 -42,2 +0,8 

Bygg och 

miljönämnd 
-10,5 -10,6 -0,1 

Socialnämnd -557,6 -561,9 -4,3 

Fritidsnämnd -36,9 -37,1 -0,2 

Barn och 

utbildningsnämnd 
-705,2 -697,8 +7,4 

Kulturnämnd -26,8 -26,6 +0,2 

Fastighetsnämnd 0,0 -2,3 -2,3 

Totalt -1 487,3 -1 482,1 +5,2 

    

Kommentarer till respektive nämnd finns under avsnittet 

”nämndsredovisning” samt i respektive nämnds separata 

delårsbokslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar 
Efter ombudgetering av investeringsanslag från 2013 till 

2014 uppgår 2014 års investeringsbudget till 206,8 mnkr. 

Den sista augusti har nämnderna förbrukat 111,4 mnkr 

av investeringsbudgeten och helårsprognosen visar att 

191,3 mnkr kommer att förbrukas. 

Effekten av detta blir att 15,5 mnkr av budgeterad nivå ej 

kommer att förbrukas under året, investeringar som till 

viss del blir förskjutna till 2015. De ekonomiska 

effekterna av dessa förskjutna investeringar blir att 

avskrivningarna sjunker vilket är beaktat i 

resultaträkningen. 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar 

mnkr 
Budget 

 2014 

Prognos 

2014 

Avvikelse 

mot 

budget 

Kommunstyrelsen  6,8 9,9 -3,1 

Räddningstjänsten 3,7 0,3 3,4 

Tekniska nämnden 31,4 25,2 6,2 

Bygg och miljönämnden 1,1 1,1 0 

Socialnämnden 8,2 4,7 3,5 

Fritidsnämnden 6,1 3,9 2,2 

Barn och utbildningsnämnden 17,0 15,3 1,7 

Kulturnämnden 3,4 2,9 0,5 

Fastighetsnämnden 129,1 128,1 1,0 

Totalt 206,8 191,3 +15,5 

    

 

 

 
 

 

 

Det stora budgetöverskridandet för kommunstyrelsen 

beror framförallt på att under mark- och exploatering 

finns anslag för diverse åtgärder på kommunens mark 

för att göra den exploateringsbar och/eller möjlig att 

sälja, dvs höja värdet på marken/fastigheten. Den del 

som beräknas överskridas för 2014 är markinköp. 

 

 

För Tekniska nämnden beror budgetunderskridandet på 

bl a senareläggning av investeringar som t ex Östra 

industriområdet samt Torggatan i Smålandsstenar, 

Åtgärder på Malmbäcken mm. 
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3.2 Kapacitet  
 

Soliditet 
Enligt budget 2014 skall soliditeten ej hamna under 73 

%. Delårsbokslutet per den sista augusti redovisar en 

soliditet på 75 % d v s avsevärt bättre nivå än 

budgeterad. Anledningen till den förbättrade nivån är 

den låga investeringsnivån. Däremot sjunker soliditeten 

till 73 % utifrån helårsprognosens investeringsnivå samt 

årsresultat vilket därmed följer det finansiella målet.  

 

 
 

 

Skuldsättning 
Skuldsättningen per 2014-08-31 är 343,8 mnkr varav lån 

40 mnkr. Prognosen för 2014 visar att skuldsättningen 

kan öka något. Om prognostiserad investeringsnivå 

uppnås finns ett behov av upplåning med ytterligare ca 

20 mnkr. Kortfristiga skulder beräknas att uppgå till 305 

mnkr vid årsskiftet vilket är högre än 2013-12-31 

beroende på att det tillkommit lån med 40 mnkr. 

 

 

 
 

 

 

 

3.3 Risk  
Kassalikviditet  
Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga 

på kort sikt kan visas som omsättningstillgångar i 

relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet. I 

förhållande till bokslut 2013 kommer kassalikviditeten 

enligt prognosen att försämras från 49 % till 17 %. En 

sjunkande kassalikviditet innebär en större risk för 

likviditetsbrist och detta visar att med prognostiserat 

resultat samt prognostiserad investeringsnivå finns en 

risk att upplåningen behöver öka ytterligare. 

 

 

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. 

Fr om år 2014 har kommunen upptagit lån till 40 mnkr 

och dessa kan enligt prognosen komma att öka till 60 

mnkr. I och med att det finns en låneskuld så har den 

finansiella risken ökat, men det lån som finns har en 

bunden ränta till maj månad 2015 och därmed finns för 

närvarande ingen ränterisk. 

Att kommunen ej erhåller nya eller förlängda lån under 

2015 är ytterst obefintlig i och med kommunens goda 

grundekonomi.  

Till denna del måste även beaktas att det finns 

möjligheten att utnyttja beviljad checkkrediten. 

 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det ej finns 

någon finansiell risk.  

 

 

 

 

Borgensåtagande 
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 

432,4 mnkr. Åtagandena avsåg till största delen 

kommunens bolag.  
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Kommunen har under 2014 utökat borgensåtagandet 

med 12 mnkr till totalt 570 mnkr. Utnyttjandet har 

däremot enbart ökat med 0,5 mnkt till 432,9 mnkr per 

2014-08-31. Det ökade borgensåtagandet avser Gislaved 

Energi AB. 
 

 

Pensionsåtagande 
Pensionskostnaden beräknas för 2014 uppgå till 78,2 

mnkr vilket är en ökning i förhållande till 

budgetantagandet med 1,9 mnkr. En förhållandevis liten 

avvikels för ett komplext område. 

Detta belopp baseras på Skandias prognos per 2014-08-

31. 

 

 

3.4 Kontroll  
 

Finansiella mål 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att de finansiella målen är följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 2014-2018 ska 

uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år 

o Årets resultat beräknas till 4,2 mnkr och för 

perioden 12,7 mnkr, målet uppnås ej. 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 

2014-2018 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 

73 procent. 

o Utifrån prognostiserat resultat samt investeringsnivå 

beräknas soliditeten till 72,9 % och för perioden 74 %, 

målet uppnås. 

   

 

Avstämning av det finansiella målet 

”resultat” 
mnkr Föreg. 

period 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

Budgeterat 

resultat 

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

Redovisat resultat  4,2     

Avvikelse mot fin 

mål 

+30,8 -10,8     

Periodens 

genomsnittliga 

resultat (mnkr) 

  

12,7 

 
Perioden 2011 – 2013 visar en positiv avvikelse mot det 

finansiella målet med 30,8 mnkr men utifrån prognosen för 

2014 blir avvikelsen för detta år -10,8 mnkr. Dessa belopp 

sammanvägt (+20 mnkr) kommer att disponeras under de 

kommande åren vid avstämning mot det finansiella målet.  

 Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 

2014 – 2018 som grund blir det genomsnittliga resultatet 

för perioden 2014 – 2018 +12,7 mnkr (inkl upparbetat 

resultat på +20 mnkr).  Det finansiella målet +15 mnkr 

som genomsnitt för perioden 2014-2018 är därmed inte 

uppnått och måste beaktas i det kommande 

budgetarbetet. 

 

 

Avstämning av det finansiella målet 

”soliditet” 
mnkr Föreg. 

period 

2014 2015 2016 2017 2018 

Finansiellt mål   73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 

Budgeterat 

resultat 

 71,7 71,3 71,5 71,6 71,7 

Prognos  72,9     

Avvikelse mot fin 

mål 

+11,0 -0,1     

Periodens 

genomsnittliga 

soliditet % 

  

74,0 

 

I och med att soliditeten varit bättre än det finansiella 

målet för föregående period uppnås det finansiella målet 

för planperioden 2014-2018 förutsatt att de kommande 

årens nivåer bibehålls på budgeterad nivå. 

 

 

Personalpolitiska mål 
Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både 

för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare 

och för att bidra till god ekonomisk hushållning. De 

personalekonomiska målen och dess måluppfyllelse 

beskrivs nedan.  

 

1) Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska 

främja oss som attraktiv arbetsgivare 

– Riktade medel för struktursatsningar 

– Åtgärder utefter medarbetarenkätens resultat 

– Utveckla lönebudgetprocessen 

– Omställningar vid organisations- verksamhets 

förändringar. 

Måluppfyllelse 

Under året har det arbetats med flera av de 

utvecklingsområdena som definierades i en 

kommunövergripande handlingsplan för 2014-2015 

utifrån resultatet av medarbetarenkät 2013. Till exempel 

definiera kompetenstrappa för chefer inom ramen för 
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framtagen ledarskapspolicy, värdegrundsarbetet genom 

att ta fram material för chefer att implementera 

kommunens värdegrund och påbörjat arbetet med 

storrytelling och ambassadörer inom ramen för arbetet 

med attraktiv arbetsgivare.  

En löneanalys har genomförts och en kostnadskalkyl för 

marknadsmässig lönesatsning har tagits 

fram. Kommunstyrelsens personalutskott kommer 

preliminärt att i november besluta att genomföra vissa 

satsningar inom utvalda yrkesgrupper som ett steg att 

uppnå konkurrenskraftigare löner.   

Personalenheten och ekonomienheten har aktivt arbetat 

tillsammans med lönebudgetprocessen inom ramen för 

budget 2015 som genomfördes våren 2014. 

Prognosen är att arbetet löper enligt plan och insatserna 

kommer att genomföras under 2014. 

2) Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och 

deltid en möjlighet. 

 Måluppfyllelse 

Varje förvaltning har som nämndsmål ovan 

personalekonomiskt mål inom ramenför förvaltningarnas 

jämställdhetsarbete åren 2013-2015. Förvaltningarna har 

kommit olika långt i detta arbete och arbetat med målet 

på olika sätt. Vissa försöker kombinera olika tjänster i 

de fall det går och där personal önskar detta. Andra har 

i samband med vakanser försökt undersöka 

möjligheterna att ge redan anställd personal utökad 

sysselsättningsgrad. En förvaltning har budgeterat för en 

tjänst höjning till 100 % inom dess ram under 2014 och 

för ytterligare en annan tjänst inom budget 2015. Det 

strategiska arbetet med personalpolitiska målet kommer 

att intensifieras under 2015 då en stor satsning på detta 

görs resursmässigt. 

 
Prognosen är att arbetet löper enligt förvaltningarnas 

åtgärdsplan för jämställdhetsarbetet och olika insatserna 

kommer att genomföras under 2014. 

 

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 

närmast tre åren. Redan i förvaltningsberättelsen för det 

år då obalansen uppkommit ska anges när och hur 

regleringen ska göras. 

Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan 

avstämning görs. 

 

För 2014 beräknas det justerade resultatet till 50,9 

mnkr vilket innebär att kommunen nådde upp till balans-

kravet. 

 

 

Balanskravs- 

avstämning mnkr 

 

2012 

 

2013 

 

2014-08 

 

2014 
prognos 

Årets resultat enligt  

resultaträkning 

11,8 32,1 

 
30,2 4,2 

Realisationsvinster -2,5 -2,2 
 

 
 

Synnerliga skäl (RIPS)  1,5 
 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjustering 9,3 31,5 

 
30,2 4,2 

     

Medel till konjunkturreserv 
 -17,1 

-20,5 
 

 

Medel till pensionsreserv -9,3 -14,4 -9,7 -4,2 

Årets balanskravsresultat  0,0 0,0 
0,0 

0,0 

 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär 

att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vad ska kommunen göra? 

 ”För verksamheten skall anges mål och 

riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin skall anges de finansiella mål 

som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” 

 För personalpolitiken skall anges 

personalpolitiska mål för att skapa den 

attraktiva arbetsgivaren. 

 

Gislaveds kommun har en God ekonomisk hushållning 

vilket av delårsbokslutet framgår genom ett positivt 

resultat som följder de finansiella målen, att det för 

verksamheterna finns mål som är utarbetade utifrån god 

ekonomisk hushållning och som redovisas i detta 

material.  

Det finns två övergripande personalpolitiska mål och 

dessa mål är styrande och arbetet med dessa löper på 

enligt plan 
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3.5 Framtid 
 

En stor utmaning under den kommande 

planeringsperioden 2015-2019 är att klara de finansiella 

målen samtidigt som det finns behov av stora 

investeringar och som utifrån nämndernas önskemål 

skulle behöva uppgå till 500-600 mnkr.  

Utmaningen ligger även i nämndernas aviserade behov 

av utökade driftkostnadsanslag.  

 

Helårsprognosen för 2014 visar att det finansiella målet 

avseende resultat inte till fullo uppnås för perioden fram 

till år 2018 i och med att genomsnittet blir 12,7 mnkr då 

målet är 15 mnkr. I det kommande budgetarbetet måste 

investerings- och resultatnivåerna anpassas så att de 

finansiella målen uppnås.  

 

Gislaveds kommun har avsevärt högre lokalkostnader än 

liknande kommuner i landet och detta faktum har 

inneburit att det har genomförts olika utredningar med 

fokus på fastighetsbeståndet (lokalutredning, 

simhallsutredning, samlingslokalsutredning). Kopplat till 

att befolkningen har minskat, vilket innebär lägre 

skatteintäkter, är lokalbeståndet en viktig del att se över 

i det kommande budgetarbetet så att den minskas samt 

utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

Sveriges kommuner och landsting har under några år 

fått återbetalning av premier för den kollektivavtalade 

sjukförsäkringen AGS-KL avseende åren 2005-2010 .  

Det finns en möjlighet att det kommer att utbetalas för 

ytterligare ett år men detta är inte på något sätt klarlagt 

i dagsläget om utbetalning sker och när det i så fall sker.  

 

 

 

 

 

Dessa återbetalningar har i stor utsträckning löst de 

ekonomiska problemen för landets kommuner inkl 

Gislaveds kommun under den befintliga lågkonjunkturen.  

En risk med så stora återbetalningar är att steget till att 

klara en ekonomi i balans utan dessa återbetalningar kan  

 

bli svår och den utmaningen står Gislaveds kommun och 

många andra kommuner inför. 

 

 

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. 

 

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr 

verksamheten med ett aktivt arbete utifrån 

planeringsmodellen som utgår från vision, övergripande 

mål (ändras till prioriterade programområden fr om år 2015), 

konkretiserade mål, finansiella mål samt 

personalpolitiska mål. Med denna modell som grund och 

med ett fokus på långsiktighet finns förutsättningar att 

klara dessa ekonomiska utmaningar. 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsekontoret 2014-10-01 

Stefan Tengberg, Ekonomichef 
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4 Ekonomi 

4.1 Resultaträkning 
tkr Not Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 

  2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 

Verksamhetens 
intäkter 

1 204 862 188 871 315 033 283 024  

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1 052 835 -1 082 450 -1 641 879 -1 671 314  

Avskrivningar 3 -46 050 -48 649 -79 629 -73 520 -71 996 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -894 023 -942 228 -1 406 475 -1 461 810 -1 456 113 

 
Skatteintäkter 4 766 108 787 676 1 145 732 1 172 749 1 171 533 
Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

5 192 426 183 883 289 904 287 257 286 832 

Finansiella 
intäkter 

6 1 271 1 308 4 945 4 673 2 837 

Finansiella 
kostnader 

7 -203 -403 -1 957 -1 287 -869 

Resultat före 
extraordinära 
poster 

 65 579 30 236 32 149 1 582 4 220 

 
Extraordinära 
intäkter 

 0 0 0 0 0 

Extraordinära 
kostnader 

 0 0 0 0 0 

Årets resultat  65 579 30 236 32 149 1 582 4 220 

4.2 Kassaflödesanalys 
tkr 

No
t 

Utfall Utfall Bokslut Prognos 

  2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat  65 579 30 236 32 149 4 220 
Justering för av- och nedskrivningar 3 46 050 48 649 79 629 71 996 
Förändring deponiavsättning 17 0 0 0 0 
Förändring  pensionsavsättning 16 3 444 26 4 365 0 
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  0 0 -4 0 
Realisationsvinst/förlust  0 0 -2 184 0 

Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 115 073 78 911 113 955 76 216 

       
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -19 270 -29 967 21 974 0 
Ökning/minskning förråd och varulager 11 -276 -223 -129 0 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 -32 579 37 839 4 611 0 

Kassaflöde från den löpande verksamhet  -52 125 7 649 26 456 0 

       
INVESTERINGSVERKSAMHET      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -76 910 -111 381 -152 071 -191 291 
Investeringsbidrag till materiella 
anläggningstillgångar 

 0 0 2 243 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0 3 547 0 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 
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Kassaflöde från investeringsverksamheten  -76 910 -111 381 -146 284 -191 291 

       
FINANSIERINGSVERKSAMHET      
Nyupptagna lån  0 0 0 60 000 
Amortering av långfristiga skulder  0 0 0 0 
Ökning av långfristiga fordringar  0 0 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar 10 0 0 500 0 
Minskning av avsättningar pga utbetalningar  0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 500 60 000 

       
Årets kassaflöde  -13 692 -24 821 -5 370 -55 075 

       
Likvida medel vid årets början  57 165 51 795 57 165 57 165 
Likvida medel vid årets slut  43 203 26 974 51 795 2 090 

4.3 Balansräkning 
tkr Not Utfall Utfall Bokslut Prognos 

  2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 

TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 

8 1 018 410 1 113 383 1 053 952 1 196 595 

Maskiner och inventarier 9 78 843 85 190 81 889 81 889 
Finansiella anläggningstillgångar 10 18 950 18 450 18 450 18 450 

Summa anläggningstillgångar  1 116 203 1 217 023 1 154 291 1 296 934 

 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Förråd m m 11 3 514 3 590 3 367 3 367 
Fordringar 12 115 842 104 565 74 598 45 907 

Kassa och bank 
13,1

4 
43 203 26 974 51 795 2 089 

Summa omsättningstillgångar  162 559 135 129 129 760 51 636 

 
Summa tillgångar  1 278 762 1 352 152 1 284 051 1 348 297 

 
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 15 1 011 521 1 008 327 978 091 982 311 

därav årets resultat  65 579 30 236 32 149 4 220 
därav resultatutjämningsreserv  0 0 95 039  
AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

16 20 533 21 480 21 454 21 480 

Andra avsättningar 17 18 784 18 784 18 784 18 784 

Summa avsättningar  39 317 40 264 40 238 40 264 

 
SKULDER      
Långfristiga skulder 18 0 608 608 20 608 
Kortfristiga skulder 19 227 924 302 953 265 114 305 114 

Summa skulder  227 924 303 561 265 722 325 722 

 
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

 1 278 762 1 352 152 1 284 051 1 348 297 

      
Panter och 
ansvarsförbindelser 

     

Borgensförbindelser 20 451 936 432 919 432 405 432 919 
Pensionsförpliktelser 21 657 315 637 454 650 083 624 983 
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4.4 Noter 
Not 1 Verksamhetens intäkter 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Försäljningsintäkter 17 417 18 910 
Taxor och avgifter 60 758 61 537 
Hyror och arrenden 26 624 25 381 
Bidrag 78 965 58 880 
Övriga intäkter 21 098 24 163 

Summa verksamhetens intäkter 204 862 188 871 

   
Jämförelsestörande intäkter   
AFA, återbetalning 27 266 0 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Löner och sociala avgifter 692 665 722 652 
Pensionskostnader 13 683 41 793 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 2 672 3 256 
Bränsle, energi och vatten 31 549 27 013 
Köp av huvudverksamhet 83 018 95 064 
Lokaler och markhyror 18 082 17 595 
Lämnade bidrag 40 979 39 659 
Övriga kostnader 170 187 135 418 

Summa verksamhetens kostnader 1 052 835 1 082 450 

   

 

Not 3 Avskrivningar 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 
Avskrivningar byggnader och anläggningar 32 534 34 144 
Avskrivningar maskiner och inventarier 13 516 14 505 
Nedskrivning 0 0 

Summa avskrivningar 46 050 48 649 

 

Not 4 Skatteintäkter 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Preliminär kommunalskatt 769 627 781 022 
Preliminär slutavräkning innevarande år -5 133 3 022 
Slutavräkningsdifferens föregående år 3 207 -1 092 
Mellankommunal inkomstutjämning -1 593 4 724 

Summa skatteintäkter 766 108 787 676 

 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 148 266 152 426 
Kostnadsutjämningsbidrag 17 717 8 301 
Regleringsbidrag 8 728 4 438 
Avgifter för LSS-utjämning -11 963 -12 362 
Fastighetsavgift 29 678 31 080 

Summa generella statsbidrag och utjämning 192 426 183 833 

 

Not 6 Finansiella intäkter 
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tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Ränta likvida medel 4 107 
Ränteintäkter kundfordringar 78 96 
Borgensavgift 887 856 
Övriga finansiella intäkter 0 0 
Utdelning aktier 302 249 

Summa finansiella intäkter 1 271 1 308 

 

Not 7 Finansiella kostnader 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Övriga finansiella kostnader -81 -264 
Ränta pensionsskuld -122 -139 

Summa finansiella kostnader -203 -403 

 

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Redovisat värde vid årets början 991 002 1 053 952 
Investeringar 36 277 0 
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Nedskrivningar 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 
Avskrivningar -32 535 -34 143 
Årets aktivering av pågående investeringar 0 0 

Redovisat värde vid periodens slut 994 744 1 019 809 

Pågående investeringar vid periodens slut 23 666 0 
Ej aktiverade investeringar vid periodens slut 0 96 727 
Ej aktiverade försäljningar vid periodens slut 0 -3 153 
   
Summa redovisat värde vid periodens slut 1 018 410 1 113 383 

Anskaffningsvärde 1 853 858 1 937 320 
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -859 114 -917 510 

Bokfört värde 994 744 1 019 809 
Bokfört värde pågående investeringar 23 666 0 
Ej aktiverade investeringar och försäljningar 0 93 574 

Summa bokfört värde 1 018 410 1 113 383 

   
Avskrivningstider 0 -50 år 0 -50 år 

 

Not 9 Maskiner och inventarier 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Redovisat värde vid årets början 75 391 81 889 
Investeringar 12 970 0 
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Nedskrivningar 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 
Avskrivningar -13 516 -14 505 

Redovisat värde vid periodens slut 74 845 67 383 

Ej aktiverade investeringar vid periodens slut 3 998 18 517 
Ej aktiverade försäljningar vid periodens slut 0 -710 
   
Summa redovisat värde vid perioden slut 78 843 85 190 

   
Anskaffningsvärde 464 212 478 401 
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -389 367 -411 017 
Bokfört värde 74 845 67 383 
Ej aktiverade investeringar och försäljningar 3 998 17 807 
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Not 9 Maskiner och inventarier 

Summa bokfört värde 78 843 85 190 

   
Avskrivningstider 3 -20 år 3 -20 år 

 

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Aktier   
A-ringen 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 3 559 3 059 
Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 
Avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 

Summa långfristiga fordringar 3 000 2 500 

Summa finansiella anläggningstillgångar 18 950 18 450 

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 279 kommuner som per 2014-06-30 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 insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 

finansiella effekten av Gislaveds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i 

Sverige AB:s totala Kommuns andel av de totala förpliktelserna till 274 758 265 613 kronor och totala tillgångar till 276 295 310 824 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 515 214 569 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 518 293 099 

kronor.       

Not 11 Förråd m m 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Tekniska kontorets förråd 2 884 3 033 
Presentreklam 154 81 
Asfaltskross tekniska 476 476 

Summa förråd m m 3 514 3 590 

 

Not 12 Fordringar 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Kundfordringar 6 122 5 968 
Statsbidragsfordringar 2 621 4 147 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 77 106 46 446 
Övriga kortfristiga fordringar 29 993 48 004 

Summa fordringar 115 842 104 565 
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Not 13 Kassa och bank 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Kassa 33 22 
Bank 43 170 26 952 

Summa kassa och bank 43 203 26 974 

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

Not 14 Koncernkonto 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Kommunens andel 38 481 23 946 
Stiftelsen Gisleparken -3 093 -3 195 
Stiftelsen Isabergstoppen 1 120 
Gislaved Energi  AB och Gislaved Energiring AB 1 844 6 620 
AB Gislavedshus 16 252 25 052 
A-Ringen AB 1 312 807 
Gislaved Näringsliv AB -386 233 

Summa koncernkonto 54 411 53 583 

 

Not 15 Eget kapital 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Anläggningskapital 1 076 886 1 176 151 
Rörelsekapital -65 365 -167 824 

Summa eget kapital 1 011 521 1 008 327 

 

Not 16 Avsättningar för pensioner 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Specifikation - avsatt till pensioner   
Särskild avtals/ålderspension   
Förmånsbestämd/kompl.pension   
Ålderspension   
Pension till efterlevande   

Summa pensioner   
Löneskatt   

Summa avsatt till pensioner 20 533 21 480 
   
Antal visstidsförordnanden   
Politiker 9 11 
Tjänstemän 1 1 
   
Avsatt til pensioner   
Ingående avsättning   
Nya förpliktelser under året   
varav nyintjänad pension   
varav ränte- och basbeloppsberäkningar   
varav ändringar av försäkringstekniska grunder   
varav pension till efterlevande   
varav övrig post   
Årets utbetalningar   
Utgående avsättning   
Förändring av löneskatt   

Summa avsatt till pensioner 20 533 21 480 

   
Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 

   

 

Not 17 Andra avsättningar 
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tkr 2013-08-31 2014-08-31 

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 2013-08-31 2014-08-31 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   
Investeringsbidrag 0 608 
återstående antal år (vägt snitt)   

Summa långfristiga skulder 0 608 

 

Not 19 Kortfristiga skulder 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Leverantörsskulder 40 659 55 845 
Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 39 433 39 202 
Personal, pensionskostnader 23 776 24 760 
Övertid och semesterlöneskuld 71 806 76 396 
Förutbetalda skatteintäkter 5 133 8 102 
Kalkning och landskapsvård 30 2 967 
Förutbetalda intäkter 19 810 20 908 
Upplupna kostnader 7 126 10 925 
Moms 344 17 
Skuld VA-kollektivet 3 499 1 238 
Kortfristig låneskuld 0 40 000 
Övriga skulder, avräkningsskulder 16 308 22 593 

Summa kortfristiga skulder 227 924 302 953 

 

Not 20 Borgensförbindelser 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Kommunägda bolag  och stiftelser   
Gislavedshus AB 346 915 328 885 
Gislaved Energi AB 77 000 77 000 
Stiftelsen Isabergstoppen 11 488 11 887 
Stiftelsen Torghuset 13 500 12 000 

Summa kommunägda bolag 448 903 429 772 

   
Egnahem och småhus: 80 287 
   
Föreningar och övriga   
Hestra Medborgarhus 906 848 
Gislaveds Folkets hus 986 965 
Anderstorps Folkets hus 1 061 1 047 

Summa föreningar och övriga 2 953 2 860 

Summa borgensförbindelser 451 936 432 919 

 

Not 21 Pensionsförpliktelser 

tkr 2013-08-31 2014-08-31 

Pensionsförpliktelser före 1998 518 058 500 655 
Löneskatt pensionsförpliktelser före 1998 125 681 121 459 
Pensionsförpliktelser förtroendevalda 10 926 12 345 
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Not 21 Pensionsförpliktelser 

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 2 650 2 995 

Summa pensionsförpliktelser 657 315 637 454 
   

4.5 Nämndernas driftsredovisning 
 Utfall Utfall Budget Avvikelse Använt % Prognos 

tkr 
2013-08-

31 
2014-08-31 2014   2014 

Kommunstyrelsen 47 622 44 531 76 091 31 560 58,5 72 486 
Räddningsnämnden 20 309 19 985 30 991 11 006 64,5 30 991 
Barn- och utbildningsnämnden 443 003 456 849 705 196 248 347 64,8 697 790 
Tekniska nämnden 34 840 41 371 43 063 1 692 96,1 42 222 
Socialnämnden 348 155 361 635 557 647 196 012 64,9 561 904 
Fritidsnämnden 22 720 22 774 36 942 14 168 61,6 37 142 
Fastighetsnämnden -8 457 -10 036 0 -10 036  2 300 
Kulturnämnden 15 017 16 684 26 858 10 174 62,1 26 611 
Bygg- och miljönämnden 4 853 6 162 10 529 4 367 58,5 10 659 

Summa nämnder 928 062 959 955 1 487 317 507 290  1 482 105 

       

4.6 Nämndernas investeringsredovisning 
tkr Utfall Utfall Budget Avvikelse Använt % Prognos 

 
2013-08-

31 
2014-08-

31 
2014   2014 

Kommuntyrelsen 4 015 5 844 6 870 1 026 85,1 9 901 
Räddningsnämnden 2 206 125 3 682 3 557 3,4 265 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

8 548 9 917 17 019 7 102 58,3 15 369 

Tekniska nämnden 7 796 16 902 31 369 14 467 53,4 25 151 
Socialnämnden 1 740 625 8 236 7 611 7,6 4 687 
Fritidsnämnden 239 1 446 6 082 4 636 23,8 3 882 
Fastighetsnämnden 51 725 75 166 129 084 53 918 58,2 128 000 
Kulturnämnden 307 574 3 357 2 783 17,1 2 853 
Bygg- och miljönämnden 337 781 1 099 318 71,1 1 099 

Summa investeringar 76 910 111 381 206 798 95 417 53,8 191 207 

Större investeringsprojekt 

tkr Budget 2014 Utfall 2014-08-31 
Totalt t o m 2014-

08-31 
 

Läsplattor, BUN 9 840 6 658 16 518  
Nordinskolan, 
Smålandstenar 

40 250 21 987 33 615  

Kommunhus, 
Gislaved 

35 666 29 889 42 023  

Glashuset,Gislaved 16 106 12 128 52 122  
Kök, Mariagården 
Smålandstenar 

9 732 2 690 3 458  
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5 Kommunstyrelsen 

Nämndsredovisning 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  5,2 % 

Ordförande Niclas Palmgren M   
Förvaltningschef Karin Gustafsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Intäkter 27 969 27 718 46 662 40 651 41 113 462 
Kostnader -75 591 -72 249 -123 263 -116 742 -113 439 3 303 

Nettokostnader -47 622 -44 531 -76 601 -76 091 -72 486 3 605 
       
Nettoinvesteringar -4 015 -5 843 -4 901 -6 870 -9 901 -3 031 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader) 
 tkr 

Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Politisk Verksamhet -5 480 -5 154 -8 908 -8 857 -8 856 1 
Myndighetsutövning -1 451 -2 018 -2 393 -3 277 -2 918 359 
Kommunstyrelsekont
oret 

-4 502 -2 849 -4 650 -5 653 -5 025 628 

Personalenheten -4 988 -5 294 -7 999 -10 035 -8 488 1 547 
Utvecklingsenheten -8 877 -8 041 -15 489 -14 980 -14 119 861 
Mark & 
Exploateringsenhete
n 

-2 705 -3 077 -8 362 -4 238 -5 149 -911 

Ekonomienheten -12 512 -10 203 -18 285 -16 866 -15 676 1 190 
Kansli- och 
Informationsenheten 

-5 622 -5 723 -8 351 -9 229 -8 839 390 

It-enheten -1 485 -2 172 -2 162 -2 956 -3 416 -460 

Totalt -47 622 -44 531 -76 600 -76 091 -72 486 3 605 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen för de konkretiserade målen och nämndmålen är goda. 

Många av kommunstyrelsens mål har karaktären av att samordna och följa utvecklingen i hela 

organisationen, som t ex inom trygghet, säkerhet och folkhälsa. Sådana formuleringar gör att de 

sällan kan uppnås fullt ut, eftersom de är avhängiga av andra nämnders arbete,  Det kan också 

handla om att driva omfattande processer, kanske över flera år, varför det är en bedömningsfråga 

om en påbörjad eller pågående process  kan anses innebära att målet är nått. Andra mål är mera 

konkreta och måluppfyllelsen kan tydligt anges. Styrtalen ger i vissa fall ledning. 

Vissa större projekt, som t ex förtydligande av bostadspolitiken är försenade. Det gäller även för 
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genomförande av strategier, vilka skulle tagits framför beslut under 2013 och 2014 och som 

försenats. Följden är att genomförandet inte kan påbörjas. Exempel på detta är 

integrationsstrategins och bredbandsstrategins handlingsplaner medan själva strategierna 

slutförts. Samma gäller ÖP-14,som kommit en bit på väg men ser ut att bli ÖP-16. grundfelet 

ligger i att långa processerav strategisk karaktär inte kan sättas som ett-åriga mål, då de oftast tar 

mer än ett år att processa. Därtill kommer att dessa processer emellanåt får vika för nya eller 

utökade uppdrag eller akuta driftsuppgifter som tar över den planering som gjorts mer än ett år 

tidigare. 

Bland genomförda och avslutade konkretiserade mål märks särskilt infrastrukturstrategin, 

besöksnäringsstrategin och den nya visionen för kommunen. De prioriterade uppgifterna inom 

miljö och energi utvecklas enligt planer och program, och de delar som särskilt 

uppmärksammades i 2013 års miljöbokslut prioriteras under 2014. Näringslivsutveckling och 

samverkan med näringslivet tar stort utrymme  och har tagit stora kliv framåt/uppåt i ambitionen 

att förbättra företagsklimat och förutsättningar för tillväxt. Inom interna processer märks 

informationssäkerhetsarbetet och e-förvaltningsfrågorna, vars snabba utveckling i samhället i 

stort kräver alltmer resurser. De två val processerna under året medför att kansliets arbete i stor 

omfattning helt domineras av dessa, varför andra uppdrag får förskjutas till kommande år. 

I kombination med att budgeten hållits och en god måluppfyllelse kan kommunstyrelsen, trots att 

planen för 2014 inte helt följts, anse sig ha uppnått god ekonomisk hushållning för sin 

verksamhet. 

Ekonomiskt resultat 

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens verksamhet till och med andra tertialet visar 

efter periodiseringar en förbrukning på 59 % av årsbudgeten. Helårsprognosen indikerar att 95 % 

av budgeterade driftsmedel kommer att förbrukas. Det är en avvikelse mot budget med 3,6 mnkr. 

På investeringsbudgeten är motsvarande siffror 85 % resp. 144 %. Det är en avvikelse mot budget 

på – 3 mnkr. 

De olika delprogrammen/verksamheterna uppvisar mycket olika resultat och prognos för helåret. 

Inom varje område finns också variationer. 

Driftsbudgeten: De större avvikelserna och prognosen inom resp. delprogram/verksamhet hänger 

samman med: 

Politisk verksamhet: Verksamheten beräknas totalt sett hålla budgeten. 

Ungdomsdemokratiprojektet (100 tkr) genomförs inte i år, varför kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse går jämt upp. Kommunstyrelsens förfogande om 500 tkr är förbrukat så när som 

på 20 tkr. 

Myndighetsutövning: Prognosen visar överskott på 360 tkr, vilket härrör från 

överförmyndarverksamheten och valnämnden. Något lägre kostnad för kanslifunktionen och 

högre intäkter från brukarna tillsammans med statsbidrag från föregående år ger ett överskott på 

100 tkr. Valnämnden beräknas få ett överskott om 250 tkr. Prognosen bygger på att statsbidraget 
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till EU-valet blev högre än beräknat och om motsvarande relation för nettokostnaderna finns för 

RLK-valen. 

Kommunstyrelsekontoret: Prognosen visar överskott på 628 tkr. 113 tkr härrör från lägre 

medlemsavgifter i till nationella och regionala samverkansansorgan och ca 500 tkr från 

kommunstyrelseförvaltningens förfogandemedel. Riskhanteringen går jämt upp. 

Personalenheten: Prognosen visar överskott på 1 547 tkr. Största avvikelsen finns i den PEOH-

finansierade verksamheten med överskott på 1 mnkr. En överbudgetering av fackliga företrädares 

tid ger ett överskott om 900 tkr. Kommunhälsan beräknar ett överskott om 450 tkr, där 

förbättrade intäkter med 250 tkr genom bland annat större kommunhälsoavgift pga av fler 

anställda och ett obudgeterat statsbidrag bidrar. Vidare beräknas kostnaderna bli 200 tkr lägre på 

grund av mindre personalkostnader och genom att de fria baden utnyttjas allt mindre. Obesatta 

vikariat inom personalfunktionen beräknas ge 200 tkr i överskott. Största enskilda minusposten är 

matsalen med 175 tkr, där inkomstsidan tyngs av utlokaliseringen till Johan Orre och därmed ett 

bortfallande och mindre kundunderlag än beräknat. 

Utvecklingsenheten: Prognosen visar ett överskott om 861 tkr. Avvikelserna finns inom 

Näringsliv och näringslivssamverkan (+390 tkr), Fysisk planering (+ 325 tkr), Miljö och 

naturvård (+ 150 tkr), Turismsamverkan (+ 100 tkr) och personal- och kontorskostnader (- 100 

tkr). Näringslivsprojekten har försenats och delvis omstrukturerats. Den fysiska planeringen har 

försenats pga personalbrist och översvämningskateringen har kunna ske billigare än planerat 

genom samverkan. För turismsamverkan fanns en överbudgetering på samarbetsprojekten kring 

sjöarna. 

Mark- och exploateringsenheten: Prognosen visar på underskott på 911 tkr. Den enskilt största 

posten är 600 tkr för utgrävningarna i Fållinge, vilket av redovisningsskäl inte får belasta 

investeringsbudgeten, vilket var tänkt vid budgettillfället. Exploateringsverksamheten har 

belastats med 400 tkr för sanering, självrisk och avskrivningar på värdehöjande efter branden på 

Strands Gård. Eftersom kommunen är lagfaren ägare till byggnaderna kan inte 

stiftelsen/donationen belastas. En särskild nedskrivning på 120 tkr har identifierats i samband 

med aktualiseringen av anläggningsregistret. Osäkerhet om ytterligare nedskrivningar samt ev. 

reavinster finns liksom tidigare år. Personalkostnaderna ger överskott på 230 tkr till följd av 

tjänstledigheter. Skogen ger cirka 400 tkr mer än budgeterat till följd av reviderade riktlinjer från 

EMU om förvaltningen. 

Ekonomienheten: Prognosen visar på överskott om 1 190 tkr. Partiella tjänstledigheter beräknas 

till ca 425 tkr och ökade interna, huvudsakligen obudgeterade, intäkter står för resten. 

Kansli- och informationsenheten: Prognosen visar på ett överskott på 390 tkr. Uppgraderingen av 

Site Vision (system för hemsidan) skjuts framåt i tiden, vilket ger ett överskott om 250 tkr. 

Partiella tjänstledigheter ger överskott med 140 tkr. 

IT-enheten: Prognosen visar på ett underskott om 460 tkr. IT-verksamheten blir 310 tkr högre på 
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grund av extra personalbehov, ökade kostnader för licenser och serviceavtal samt för interna 

nätverk. Kopieringsmiljön väntas ge ett överskott med 50 tkr om brukande är på oförändrad nivå. 

Växel/reception beräknas ge ett underskott med 100 tkr. Där ingår både plusposter för billigare 

telefoni samt för partiella tjänstledigheter och minusposter för fler anknytningar/telefoner, 

kabelkostnader, avbrottskostnader. Osäkerhet finns kring de verkliga trafikkostnaderna under 

nuvarande leverantörs avtalstid samt ev. skadestånd. Det senare har inte alls beaktats i prognosen. 

Investeringsbudgeten: Prognosen visar på ett underskott på 3 mnkr. De största posterna kommer 

från Mark- och exploateringsenheten (1,9 mnkr) och IT-enheten (0,7 mnkr) samt Politisk 

verksamhet (0,3 mnkr) 

Politisk verksamhet: Kostnaden för förnyelse av sessionssalsens inredning väntas överskrida 

budgeten med 300 tkr. Då ingår viss marginal för komplementinköp till följd av mindre 

arbetsrum vid återflyttning till Kommunhuset (mindre skrivbord, avskärmning o dylikt). 

Myndighetsutövning (Valnämnden): Komplettering av vallokalsmaterial, bl a nya skyltställ var 

obudgeterat (-60 tkr). 

Personalenheten: De planerade investeringarna inom projektet utveckling av PA-systemet blir 

mindre än beräknat i budgeten, varför ca 125 tkr beräknas som överskott. Då audiometern på 

Kommunhälsan akut gick sönder i början av året fick man investera i en sådan, varför ett 

underskott om 25 tkr uppkommit. 

Mark- och exploateringsverksamheten: Markköpen väntas uppgå till 6 mnkr och överskrida 

budgeten med 4 mnkr, medan försäljningen av mark väntas nå upp till budget, 4 mnkr. Kostnaden 

för GC-väg till Anderstorps Stormosse har tillkommit med 570 kr, medan 

exploateringsverksamheten i övrigt beräknas ge ca 1,5 mnkr i överskott. 

Ekonomienheten: Nödvändig investering i system om 125 tkr för att hantera anläggningsregistret 

enligt de krav som ställts av bl a revisionen var inte budgeterat. 

Kansli- och informationsenheten: Nya välkomst/orienteringsskyltar på platser där sådana saknas 

har bedömts behöva kompletteras under året. Investeringen var obudgeterad, varför underskott 

om 60 tkr uppkommer. 

IT-enheten: Inköp för förnyelse i projektet Centralt ägande av dator går snabbare än beräknat och 

en avvikelse på ca 800 tkr beräknas. Förstudie har gjorts för FIM (Automatiserad användar-

administration) men projektet väntas inte kunna genomföras under året pga tidsbrist. 

Klienthantering, ombyggnad av serverrum och driftshall räddningstjänsten beräknas bli 

ca 180 tkr dyrare medan backup/lagringslösning ger överskott med 70 tkr. 

Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2013-08-31 2014 2014-08-31 
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Investeringsuppföljning - nämnden 

Prognosen visar på ett underskott på 3 mnkr. De största posterna kommer från Mark- och 

exploateringsenheten (1,9 mnkr) och IT-enheten (0,7 mnkr) samt Politisk verksamhet (0,3 mnkr) 

Politisk verksamhet: Kostnaden för förnyelse av sessionssalsens inredning väntas överskrida 

budgeten med 300 tkr. Då ingår viss marginal för komplementinköp till följd av mindre 

arbetsrum vid återflyttning till Kommunhuset (mindre skrivbord, avskärmning o dylikt). 

Myndighetsutövning (Valnämnden): Komplettering av vallokalsmaterial, bl a nya skyltställ var 

obudgeterat (-60 tkr). 

Personalenheten: De planerade investeringarna inom projektet utveckling av PA-systemet blir 

mindre än beräknat i budgeten, varför ca 125 tkr beräknas som överskott. Då audiometern på 

Kommunhälsan akut gick sönder i början av året fick man investera i en sådan, varför ett 

underskott om 25 tkr uppkommit. 

Mark- och exploateringsverksamheten: Markköpen väntas uppgå till 6 mnkr och överskrida 

budgeten med 4 mnkr, medan försäljningen av mark väntas nå upp till budget, 4 mnkr. Kostnaden 

för GC-väg till Anderstorps Stormosse har tillkommit med 570 kr, medan 

exploateringsverksamheten i övrigt beräknas ge ca 1,5 mnkr i överskott. 

Ekonomienheten: Nödvändig investering i system om 125 tkr för att hantera anläggningsregistret 

enligt de krav som ställts av bl a revisionen var inte budgeterat. 

Kansli- och informationsenheten: Nya välkomst/orienteringsskyltar på platser där sådana saknas 

har bedömts behöva kompletteras under året. Investeringen var obudgeterad, varför underskott 

om 60 tkr uppkommer. 

IT-enheten: Inköp för förnyelse i projektet Centralt ägande av dator går snabbare än beräknat och 

en avvikelse på ca 800 tkr beräknas. Förstudie har gjorts för FIM (Automatiserad användar-

administration) men projektet väntas inte kunna genomföras under året pga tidsbrist. 

Klienthantering, ombyggnad av serverrum och driftshall räddningstjänsten beräknas bli 

ca 180 tkr dyrare medan backup/lagringslösning ger överskott med 70 tkr. 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Infrastruktur och kommunikationer 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Förbättra och 
utveckla 
kollektivtrafike
n 

Förbättra och 
utveckla 
kollektivtrafike
n 

Uppdaterad 
handlingsplan 
finns antagen 

Ej uppnått Ej uppnått 100% 
  

Påbörjad 
byggnation av 
bussgata 

Ej uppnått Ej uppnått 100% 
  

Skapa opinion 
för utvecklat 
väg- och 
järnvägsnät 

Skapa opinion 
för utvecklat 
väg- och 
järnvägsnät. 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Genomförand
e av 
bredbandsstra
tegin 

Genomförand
e av 
bredbandsstra
tegin. 

Genomförda 
aktiviteter 

100% 100% 100% 
  

Utveckla 
resecentrum i 
Smålandssten
ar 

Utveckla 
resecentrum i 
Smålandssten
ar 

Genomförd 
utredning 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

 Skapa 
planberedskap 
för väg 26 
förbi 
Smålandssten
ar/Skeppshult 

      

 Ta fram en 
infrastrukturstr
ategi 

Antagen 
strategi 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Genomför en 
utredning av 
behovet av 
fritidsgårdar 
och dess 
innehåll samt 
dess 
öppettider. 
Utredningen 
ska också 
innehålla en 
utvärdering av 
vem som bör 
vara 
huvudman för 
verksamheten 

Genomför en 
utredning av 
behovet av 
fritidsgårdar 
och dess 
innehåll samt 
dess 
öppettider. 
Utredningen 
ska också 
innehålla en 
utvärdering av 
vem som bör 
vara 
huvudman för 
verksamheten. 

Utredningen är 
genomförd 
och 
presenterad 

100% 0% 0% 
  

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Beslutat 
program för 
utredningen 

100% 80% 80% 
  

Beställd plan 100% 80% 80% 
  

Genomförd 
utredning 

100% 0% 0% 
  

 Koordinera 
kommunens 
folkhälsoarbet
e enligt 
Handlingsprog
ram för skydd 
mot olyckor 
samt 
Handlingsplan 
för 
folkhälsoarbet
et. 

Arbetet har 
skett i enligt 
Handlingsprog
ram för skydd 
mot olyckor. 

100% 50% 50% 
  

Kalla till minst 
4 möten / år. 

100% 100% 100% 
  

 Bevaka att       
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

berörda 
nämnder aktivt 
deltar i arbetet 
med att 
implementera 
integrationsstr
ategin samt i 
arbetet med ta 
fram en 
handlingsplan. 

 Koordinera 
kommunens 
brottsförebygg
ande arbete 
enligt 
Handlingsplan 
polis och 
kommun. 

Arbetet har 
skett i enligt 
Handlingsplan 
Polis och 
kommun 

100% 80% 80% 
  

 Krisberedskap
. Förebygga 
och förbereda 
kommunen 
inför en 
extraordinär 
händelse 

      

Uppleva och göra 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Generellt 
stödja 
förutsättningar 
för utveckling 
inom 
besöksnäringe
n 

Generellt 
stödja 
förutsättningar 
för utveckling 
inom 
besöksnäringe
n enligt 
turismstrategin
s 
handlingsprogr
am 

Påbörjat 
projekt 

100% 80% 80% 
  

Utveckling 
kring 
Gislavedslede
n 

100% 100% 100% 
  

minst 10 
anläggningarn
a blir 
bokninggsbara 
via visit-
gislaved.e 
samt 
visitsmaland.s
e 

100% 100% 100% 
  

Nytt projekt 100% 0% 0% 
  

 Utveckla 
turismsamarbe
te med 
grannkommun
er 

      

 Säkerställa 
områden för 
naturvård och 
tätortsnära 
rekreation 

Genomförda 
inventeringar 

Uppnått Delvis uppnått  
  

Framtagna 
skötselplaner 

Uppnått Delvis uppnått  
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Bygga och bo 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka 
(intensifiera) 
marknadsförin
gen av 
kommunen 
med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer 

Marknadsförin
g av 
kommunen 
med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer. 
Samordna 
med annan 
marknadsförin
g. 

      

 Förtydliga 
bostadspolitike
n 

      

 Aktualisera 
tillgänglighetss
trategin 

      

 Ny 
översiktsplan 
för Gislaveds 
kommun, inkl 
vision och 
värdegrund 

Antagen plan 100% 10% 10% 
  

Uppnådda 
delmål i 
processen 

100% 10% 10% 
  

Lärande och utveckling 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla 
samverkan 
med forskare 
och 
universitet/insti
tut 

Utveckla 
samverkan 
med forskare 
och 
universitet/insti
tut. 

Riktlinjer för 
värdskap 
framtagna 

100% 0% 0% 
  

Minst 5 
etablerade 
kontakter i 
kommunala 
organisationen 
med 

100% 100% 100% 
  

Framtagen 
handlingsplan 
för hur vi kan 
skapa 
utrymme med 
kringservice 
för forskare 

100% 0% 0% 
  

Demokrati och dialog 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Implementera 
”handboken 
för medborgar-
dialog” som en 
naturlig del i 

Samordna och 
stödja 
implementerin
gen av 
"handboken 

Handboken för 
medborgardial
og är 
implementerad 

Uppnått Uppnått 100% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

nämndarbetet för medborgar-
dialog" att bli 
en naturlig del 
i 
nämndarbetet. 

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

Samordna och 
stödja insatser 
för att 
understödja 
genomförande 
av att de 
beslut som 
berör barn och 
ungdomar ska 
utgå från ett 
barn- och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n. 

Planerade 
aktiviteter är 
genomförda 

0% 0% 100% 
  

Utifrån 2013 
års 
kartläggning ta 
fram formerna 
för 
kommunens 
arbete med 
minoritetslagst
iftningen 

Samrådsmöte
n utifrån visat 
behov i 
kartläggningen 
är 
genomförda. 

100% 100% 100% 
  

 Utveckla och 
skapa goda 
förutsättningar 
för de 
förtroendevald
as arbete 

      

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

      

 Kommunen 
ska 
marknadsföras 
på ett aktivt 
och samordnat 
sätt 

      

Miljö och energi 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Ta fram en 
samlad 

Samordna 
arbetet med 

Samverkans-
grupp bildad 

Uppnått Uppnått  
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

strategi för hur 
Gislaveds 
kommun ska 
arbeta med att 
sanera 
förorenade 
områden samt 
deponier 

att ta fram en 
samlad 
strategi för hur 
Gislaveds 
kommun ska 
arbeta med att 
sanera 
förorenade 
områden samt 
deponier 

Strategi 
framtagen 

Uppnått Delvis uppnått  
  

 Arbete för att 
bemöta 
effekterna av 
klimatförändrin
garna ska 
utvecklas 

      

 Utarbeta en 
vattenvårds-
plan 

Vattenöversikt 
genomförd 

Uppnått Uppnått  
  

Mål- och 
strategiförslag 
framtagna till 
ÖP 

Uppnått Ej uppnått Ej uppnått 
  

 Arbeta med 
att minska 
personbils-
transporterna i 
Gislaveds 
kommun 

Utredningen 
genomförd 

Uppnått Delvis uppnått  
  

Genomförda 
åtgärder enligt 
tidsplan 

100% 90% 90% 
  

Näringsliv och arbetsmarknad 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Forsknings- 
och 
utvecklingscen
trum för 
produkter och 
tjänster 

Forskning och 
utvecklingscen
trum för 
produkter och 
tjänster 

Förstudie 
genomförd 

100% 0% 0% 
  

Undersöka 
förutsättningar 
för 
universitet/hög
skola 

Skapa 
utposter för 
universitet / 
högskola / 
teknikcollege 

Utredning 
genomförd 

100% 0% 0% 
  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Tydligare och 
bättre service 
till företagen. 

Riktlinjer 
implementerad
e 

100% 90% 90% 
  

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

Minska 
arbetslösheten 
i kommunen 
genom att 
utveckla 
arbetsmarkna
den och stödja 
möjligheterna 
för 
kompetens-

Konjunkturpak
etet uppstartat 

100% 100% 100% 
  



 DELÅRSBOKSLUT 2014-08-31 
 

 

36 

 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

utveckling 

 Ta fram en 
näringlivs-
strategi inkl 
handlingsplan 

Näringslivsstra
tegi framtagen 

100% 50% 50% 
  

 Skapa 
förutsättningar 
för handelsut-
veckling och 
varuförsörjning 

      

Omsorg och stöd 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla 
samarbetet 
med 
civilsamhället 

Samordna 
kontakter och 
arbete med 
det civila 
samhället 
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6 Räddningsnämnden 

Nämndsredovisning 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,1 % 

Ordförande Bertil Valfridsson M   
Förvaltningschef Johan Nilsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Intäkter 8 892 8 861 14 410 14 607 14 157 -450 
Kostnader -29 201 -28 846 -46 015 -45 598 45 148 450 

Nettokostnader -20 309 -19 985 -31 605 -30 991 -30 991 0 
       
Nettoinvesteringar -2 206 -125 -2 216 -3 682 -265 3 417 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 
2013-08-

31 
2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Nämnd -51 -47 -76 -131 -80 51 
Räddningstjänst -20 265 -20 086 -31 908 -30 860 -31 131 -271 
Krisberedskap 7 148 379 0 220 220 

Totalt -20 309 -19 985 -31 605 -30 991 -30 991 0 

Måluppfyllelse 

Personal 

Under året har förvaltningen haft ett flertal vakanser. Detta har inneburit att vikarier har nyttjats 

för att besätta utryckningsstyrkan och därmed så har arbetsuppgifterna som är kopplade till 

specifika tjänster inte kunnat genomföras. Främst har arbetet med det breddade uppdraget inte 

kunnat genomföras men även utvecklingen och visst underhåll av material blivit eftersatt. Mycket 

personal-resurser har använts för att utbilda och stödja nya medarbetare. 

Ekonomi 

Prognosen är att förvaltningen kommer att hålla innevarande års budget. Det finns en ökning i 

kostnader vad gäller vikarier, FIP-implementeringen och övningsfältet. Minskade lönekostnader 

för vikarier jämfört med ordinarie personal samt mindre materialinköp har resulterar i ett 

nollresultat. 

Sammanfattningen är att ekonomin är i balans men de mer kvalificerade arbetsuppgifterna eller 

utvecklingsarbetet inte blir utfört. Detta är en stor risk för verksamheten och måluppfyllelsen på 

lång sikt. 
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Ekonomiskt resultat 

Räddningstjänsten redovisar ett resultat på 19 985 tkr efter åtta månader (fg år 20 309 tkr). 

Prognosen för helåret beräknas till ett nollresultat. Tillsynsverksamheten och utbildningar 

genomförs inte i den omfattning som beräknats pga vakanta tjänster. 

Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2013-08-31 2014 2014-08-31 

    

Investeringsuppföljning – nämnden 

Investeringarna för 2014 beräknas till 265 tkr. Det som köpts in hittills i år är kemdräkter och en 

truck till räddningsstationen i Gislaved. Räddningsfordonet på 3,5 miljoner beräknas levereras 

vid halvårsskiftet 2015. 

 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

       

 Krisberedskap
. Förebygga 
och förbereda 
kommunerna 
inför en 
extraordinär 
händelse. 

Aktivt 
medverka i 
samhällsproce
ssen 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Medverka till 
genomförande 
av risk- och 
sårbarhetsanal
yser 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Utbilda och 
öva 
förtroendevald
a 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

 Bedriva 
effektiv och 
rättssäker 
myndighetsutö
vning 

Antal tillsyner 170 76 44,71% 
  

Avvisade 
förelägganden 

0% 0% 100% 
  

 Begränsa 
skadorna vid 
inträffade 
olyckor 

Andel bränder 
som förvärrats 
efter att 
räddningstjäns
ten påbörjat 
insats 

0% 0% 100% 
  

Andel 
räddningsinsat
ser där 
allmänheten 
utfört 
skadebegräns

0% 0% 100% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

ande åtgärder 

Andel 
trafikolyckor 
där den 
drabbade varit 
på sjukhus 
inom 1 timme. 

100% 100% 100% 
  

Anspänningsti
d 

95% 95% 100% 
  

Utnyttjad 
övningstid för 
heltidsanställd 
utryckningsper
sonal 

100% 47,5% 47,5% 
  

Utnyttjad 
övningstid för 
räddningspers
onal i 
beredskap 

100% 54% 54% 
  

 Följa upp och 
utvärdera 
olyckor 

Andel av de 
olyckor som 
föranlett 
räddningsinsat
s som också 
utretts 

100% 100% 100% 
  

 Förhindra att 
olyckor 
inträffar 

Antal anställda 
i Gnosjö 
kommun som 
utbildats i 
brandskydd. 

100% 51% 51% 
  

Antal 
kommunanstäl
lda i Gislaveds 
kommun som 
utbildats i 
brandskydd. 

100% 68% 68% 
  

Identifiera 
riskutsatta 
individer och 
vidta åtgärder 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

Nå varje 
kommuninvån
are med 
olycksförebyg
gande 
budskap minst 
vart fjärde år. 

100% 100% 100% 
  

Bygga och bo 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka 
(intensifiera) 
marknadsförin
gen av 
kommunen 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer 

Demokrati och dialog 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Implementera 
”handboken 
för medborgar-
dialog” som en 
naturlig del i 
nämndarbetet 

       

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

       

 Upprätthålla 
en hög 
servicegrad 
gentemot 
avnämare 

Telefontid; 
myndighet 

100% 75% 75% 
  

Telefontid; 
stöd till 
enskilda 

 90%  
  

Elektronisk 
kommunikatio
n 

100% 90% 90% 
  

Näringsliv och arbetsmarknad 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

       

Omsorg och stöd 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla 
samarbetet 
med 
civilsamhället 
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7 Tekniska nämnden 

Nämndsredovisning 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2.9 % 

Ordförande Staffan Sjöblom M   
Förvaltningschef Peter Edvinsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Intäkter 54 038 53 548 96 885 100 259 100 259 0 
Kostnader -88 878 -94 919 -143 264 -143 322 -142 481 841 

Nettokostnader -34 840 -41 371 -46 379 -43 063 -42 222 841 
       
       
       
Nettoinvesteringar -21 755 -16 902 -19 593 -31 369 -25 151 6 218 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 
2013-08-

31 
2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Adm/nämnd/internt -5 258 -5 960 -5 441 -5 534 -5 534 0 
Väghållning -19 245 -19 197 -32 172 -29 108 -28 441 667 
Park/skog/osa -5 860 -4 856 -8 765 -8 380 -8 206 174 
Miljö -168 -149 -1 -41 -41 0 
Va -4 721 -9 353 0 0 0 0 
Renhållning -412 -1 855 0 0 0 0 

Totalt -34 840 -41 371 -46 379 -43 063 -42 222 841 

7.1.1 Måluppfyllelse 

Under 2014 är utbyggnaden av cykelvägar i kommunen utförd med ca 800 meter. Cykelvägarna 

som berörs är Stötabogatan i Anderstorp, Åbjörnsgatan i Gislaved och utmed Smålandiaområdet i 

Gislaved. 

Tekniska kontoret arbetar med att ta fram en ny gatuplan som klargör standarden och 

underhållsbehovet angående Gislaved kommuns gator och vägar. Klart 2015. 

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 cykelbanor (Åbjörnsgatan) och farliga korsningar. 
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Målet att tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till våra kommuninvånare är uppfyllt. 

Tekniska nämnden fortsätter upprustning av minst en lekplats per år. 

Arbetet med att utveckla allmänna platsmarken med hänsyn angående trygghet och tillgänglighet 

utförs enligt planerat. I arbetet ingår även medborgardialog angående placering av ny lekplats i 

Anderstorp. 

Framtagande av handlingsplan för identifiering och inventering av nedlagda avfallsdeponier är 

antagen av tekniska nämnden. 

Projektet med att frigöra mark utmed Nissan i centrala delen av Gislaved pågår men kommer inte 

att bli klar under 2014. 

Nytt avtal med Gislaved Energi kommer att vara klart under 2014. I avtalet kommer miljön vara 

en viktig del med fokus på ledbelysning och 100 % miljöenergi. 

  

Ekonomiskt resultat 

Kommentarer, ekonomisk uppföljning per 2014-08-31 och helårsprognos 

Vid genomgång av ekonomin per sista augusti är att prognosen för helåret ger ett nollresultat för 

de taxefinansierade verksamheterna, va och renhållning. Inom va förväntas driftskonsekvenser 

kopplade till försenade investeringsprojekt bli 798 tkr lägre än budgeterat och utbyte av gamla 

ledningar förorsakar högre kostnader än budgeterat. Sammanlagt förväntas högre kostnader än 

intäkter inom va. Detta regleras till nollresultat med hjälp av resultatutjämningsfond. 

När det gäller den skattefinansierade delen så har kostnad för vinterväghållning hittills varit något 

högre än normalår. Dessutom har det externa vinterväghållningsavtalet löpt ut under året och ett 

nytt gäller från och med 2013-11-15 med fler enheter än förut. Detta tillsammans med utökad 

internberedskap gör att delprogram vinterväghållning beräknas övertrasseras. KF´s besked på 

nämndens ansökan om utökad ram för detta är att denna merkostnad ska tas inom totala 

driftsramen för Tekniska. Merkostnad tas från asfaltsprogrammet. Därför innebär prognosen 

ingen övertrassering. Vissa förseningar vad gäller investeringar gör att driftskonsekvenserna av 

detta förväntas bli 841 tkr lägre gentemot budgeterat för den skattefinansierade delen av 

Tekniska. 

Driftbudget 

Riktpunkt för perioden ligger på 66,7%. 

Intäkter för den skattefinansierade delen inom tekniska nämnden hamnar på 55% (60% 2013). 

Utfall under riktpunkt gäller för samtliga huvudprogram inom den skattefinansierade 

verksamheten. Vad gäller Internt så är intäkten lägre än förväntat till största delen beroende på 

eftersläpning i intern och extern fakturering. 

När det gäller väghållningen så är den lägre intäkten kopplat till interna och externa arbeten. När 

det gäller Park/Skog/Osa så förväntas intäkter för flis komma med ytterligare ca 200 tkr innan 
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sista december, vilket är lägre än budgeterat men kompenseras av lägre kostnader inom 

parkprogrammet än förväntat. 

Kostnaderna för den skattefinansierade delen ligger på 63 % efter augusti (67 % 2013). Inom 

program väghållning är 66 % av budgeten utnyttjad vilket är något lägre än föregående år (67 %) 

och inom riktpunkt. Det är främst vinterväghållningen som belastar mer i år i och med det nya 

vinterväghållningsavtalet. Prognos för helåret inom skattefinansierade verksamheten bedöms vara 

att lagd KF-budget håller. 

Intäkter för den taxefinansierade delen  

Utfall under riktpunkt 66,7% beror till viss del på att intäkterna för va och renhållningen 

debiteras var tredje månad. Intäkterna för att administrera kalkningsverksamheten betalas i sin 

helhet i slutet av året. 

Kostnadsutfallet på den taxefinansierade sidan ligger över riktpunkten efter augusti. Detta beror 

på att va-verksamheten reinvesterat kraftigt, speciellt byte av ledningar på Idungatan. Med 

utnyttjande av resultatutjämningsfonden blir prognos för helåret inom den taxefinansierade 

verksamheten ett nollresultat. 

Personalkostnaderna för den skattefinansierade delen av Tekniska verksamheten ligger totalt på 

73,9 % av budgeten jämfört med förra året då 73,1 % var förbrukat. Förklaringen till ökningen 

gentemot föregående år är att alla tjänster är tillsatta samt att en arbetsledare är anställd i 

parkorganisationen. De ökade kostnaderna för arbetsledare fördelas via yrkesarbetarnas timpris ut 

till driftverksamheterna på Tekniska. Dessutom fördelas yrkesarbetarnas kostnader på externa 

och interna arbetsordrar och när de jobbar på investeringsprojekt. Prognosen för 

personalkostnaderna pekar på ett minus men regleras mot att egna yrkesarbetare jobbar med 

investeringsprojekt som täcker de kostnaderna 

Personalkostnader för den taxefinansierade delen ligger på 66,4% och förväntas hamna på 

budgeterat värde när året är slut 

Kapitalkostnader ligger per 31 augusti 2013 på 57,4 % förbrukat. Utfallet är lägre än riktpunkt 

men högre än föregående år (53,8%). Denna siffra förväntas stiga år från år eftersom 

nyinvestringarna fortsätter och motsvarande helt avskrivna projekt hade helt annan kostnadsbild 

för 33 år sedan. 

Kapitalkostnader för Skattefinansierade delen ligger på 59,1% och prognosen på helår pekar på 

överskott på 841 tkr. 

Kapitalkostnader för Taxefinansierade delen ligger på 55,8% och prognosen på helår pekar på 

överskott på 798 tkr inom va-delen vilket regleras mot resultatutjämningsfonden. 
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7.1.2 Nyckeltal 

Nyckeltal 

Antal invånare budget 28 575 Utfall Budget Utfall 

 2013-08-31 2014 2014-08-31 

Tekniska verksamheten, totalt 
Program 1-6 netto (kr/inv) 
. 

1 064,31 1 507,02 1 055,56 

Pgm 1 Adm/nämnd/internt  
netto (kr/inv) 
. 

183,33 193,67 208,59 

Pgm 2 Väghållning  
netto (kr/inv) 
. 

670,79 1 018,65 671,81 

Pgm 3 Park/skog/osa  
netto (kr/inv) 
. 

204,36 293,26 169,5 

Pgm 4 Miljö  
netto (kr/inv) 
. 

5,82 1,43 5,21 

Pgm 5 VA  
(kostnad=intäkt kr/inv) 
. 

959,23 1 489,10 1 109,07 

Pgm 6 Renhållning  
(kostnad=intäkt k/inv) 
 
. 

377,99 724,23 447,27 

Investeringsuppföljning - nämnden 

Vid genomgång av ekonomin per sista augusti är att prognosen för helåret ger ett nollresultat för 

de taxefinansierade verksamheterna, va och renhållning. Inom va förväntas driftskonsekvenser 

kopplade till försenade investeringsprojekt bli 798 tkr lägre än budgeterat och utbyte av gamla 

ledningar förorsakar högre kostnader än budgeterat. Sammanlagt förväntas högre kostnader än 

intäkter inom va. Detta regleras till nollresultat med hjälp av resultatutjämningsfond. 

Investeringsbudget 

Till och med augusti har tekniska nämnden främst haft kostnader för Grönemosse VA och gata, 

GC-väg Stötabo etapp 2, Torggatan GCV Gislaved, omlastningsstation Mossarpstippen, 

Rondellutsmyckning Rv 27 samt de samlade projekten vid Smålandia. Nettokostnaden totalt för 

tekniska förvaltningens investeringar är 17 401 tkr i perioden vilket motsvarar 53 % av 

investeringsbudgeten (32 869 tkr). För helåret beräknas utfallet bli 25 151 kr, vilket skulle 

motsvara att 77 % av investeringsbudgeten är utnyttjat vid årets slut. 

  

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utred hur 
gatu- och 

Att tekniska 
nämnden 

Vid 
upphandling 

80 0 0% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

parkbelysning
en kan bidra 
till en ökad 
trygghet samt 
miljöanpassat 

arbetar med 
miljöfrågor 
gällande 
belysning. 

av elkraft till 
belysning ska 
nämnden köpa 
80% 
miljövänlig el 

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Öka 
nuvarande 
standard på 
lekplatser i 
Gislaveds 
kommun 

Minst en 
lekplats per år 

1 2 200% 
  

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Information 
angående 
tekniska 
nämndens 
lekplatser 
läggas ut på 
hemsidan. 

26 0 0% 
  

Antal 
torgplatser 
som ska 
läggas ut på 
hemsidan 

3 0 0% 
  

Tillgänglighets 
anpassa 
mötesplatser 
för alla. 

      

Bygga och bo 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka 
(intensifiera) 
marknadsförin
gen av 
kommunen 
med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer 

Nämnden vill 
öka 
informationen 
till 
allmänheten. 

Att alla stora 
och viktiga 
investeringar 
läggs ut på 
kommunens 
hemsida 

100% 89% 89% 
  

Frigöra mark 
utmed Nissan 

Ta fram en 
utredning 
angående flytt 
av tekniska 
kontorets 
anläggning 
utmed Nissan i 
Gislaved. 

100% 20% 20% 
  

Demokrati och dialog 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Implementera 
”handboken 
för 
medborgardial
og” som en 

Medborgardial
og ska 
genomföras 
när 
förtroendevald

Medborgar-
dialog utförs 
vid planering 
av placering 
av lekplatser i 

Uppnått Uppnått 100% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

naturlig del i 
nämndarbetet 

a och 
tjänstemän har 
ett behov av 
att få reda på 
vad 
kommuninvån
arna har för 
åsikter och för 
prioriteringar 
för att få ett 
bra 
beslutsunderla
g 

Anderstorp 
under 2014 

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

Nämnden 
arbetar efter 
de beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

Att man 
skriver med i 
beslutsunder-
laget att man 
har granskat 
beslutet ur ett 
barn och 
ungdoms-
perspektiv 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

Vid re-
investering av 
lekplatser 
kontaktas 
barn/ungdoma
r för dialog 
angående 
behov och val 
av utrustning. 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Miljö och energi 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utred förfinat 
system för 
sortering av 
hushållssopor 
(i hushållen) 

Utred sortering 
av hushålls-
sopor med ett 
perspektiv på 
hållbarhet och 
miljö. 

Under 2014 
kommer 
verksamheten 
ta fram ett 
förslag 
angående 
sortering av 
hushållsavfall. 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Ta fram en 
samlad 
strategi för hur 
Gislaveds 
kommun ska 
arbeta med att 
sanera 
förorenade 
områden samt 
deponier 

Att fram en 
strategi 
angående 
deponier i 
Gislaveds 
kommun. 

Ta fram en 
strategi under 
2014 
angående 
kommunens 
arbete med 
deponier 

Uppnått Uppnått 100% 
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Näringsliv och arbetsmarknad 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

Arbeta med 
AMO 
angående att 
bereda plats 
till 
feriearbetare 
och till KUL-
projekt 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Omsorg och stöd 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla 
samarbetet 
med 
civilsamhället 

Utveckla 
samarbetet 
med 
civilsamhället 
genom att föra 
dialog. 

4 möten med 
trafiksäkerhets
rådet per år 

4 2 50% 
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8 Bygg- och miljönämnden 

Nämndsredovisning 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  0,7 % 

Ordförande Lars Larsson C   
Förvaltningschef Susanne Norberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Intäkter 7 846 7 604 10 225 10 753 10 388 -365 
Kostnader -12 699 -13 766 -20 795 -21 282 -21 047 235 

Nettokostnader -4 853 -6 162 -10 570 -10 529 -10 659 -130 
       
Nettoinvesteringar -337 -781 -586 -1 099 -1 099 0 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader)
 tkr 

Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Administration och 
nämnd 

-2 429 -2 562 -3 791 -4 144 -3 994 150 

Bygg- och planenheten 478 -511 126 -714 -744 -30 
Kart- och mätenheten -697 -542 -1 188 -1 041 -991 50 
Miljöenheten -865 -737 -2 330 -2 226 -2 226 0 
Bostadsanpassning -1 340 -1 810 -3 387 -2 404 -2 704 -300 

Totalt -4 853 -6 162 -10 570 -10 529 -10 659 -130 

8.1.1 Måluppfyllelse 

Servicen till allmänhet, myndigheter och politiker bedöms ha varit bra. På förvaltningen finns 

inga begränsningar i telefon- eller expeditionstider. Informationsmaterial finns skriftligt och bra 

information om verksamheten finns på hemsidan, där man också finner Bygglovsguiden som 

förklarar och vägleder besökaren genom ovana begrepp, fackuttryck och blanketter 24 timmar om 

dygnet. Inför sammanträden har förtroendemännen fått omfattande material om aktuella ärenden. 

Målen har nåtts vad gäller rådgivning, tillgänglighet och handläggning. 

Byggnation i strandnära lägen styrs ”hårt” av gällande lagstiftning och bygg- och miljönämnden 

upplevs redan ha en tillåtande attityd. Nämnden upplever att man har ökade möjligheter att ge 

dispenser med hänvisning till kommunens LIS-plan. Kvaliteten på nämndens beslut kan 

försämras om lagstiftningens mål tolkas utifrån begrepp som t ex ” en mer tillåtande attityd.” Att 

bygga i andra attraktiva lägen, inkl sjönära utanför strandskyddsområde, medför normalt inga 

problem under förutsättning att bl a va- frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. I andra 



 DELÅRSBOKSLUT 2014-08-31 
 

 

49 

 

”attraktiva lägen” (ej strandnära) är också kommunens attityd tillåtande. 

8.1.2 Ekonomiskt resultat 

Nämndens sammanträden och vidareutbildningar mm beräknas inte uppgå till budgeterad nivå 

utan beräknas ge ett överskott på 150 tkr. 

Bygg- och planenhetens intäkter för bygglov och detaljplaner beräknas ge ett överskott samtidigt 

som ett underskott på kostnaderna motverkas av att kostnaderna gör detta. Totalt för bygg- och 

planenheten beräknas ett negativt utfall på -30 tkr, kostnaderna för energirådgivningen täcks inte 

av det statliga energirådgivningsbidraget. 

Bostadsanpassning beräknas överstiga budget med ca 300 tkr. Antalet ärenden har ökat och 

kostnaderna för utförande av åtgärder ökar mer än inflationsuppräkningen. 

Kart- och mätenheten beräknas ge ett överskott på ca 50 tkr, främst på grund av högre intäkter. 

Miljöenheten prognostiseras till ett nollresultat. Intäkterna och kostnaderna blir lägre på grund av 

vakanta tjänster. 

Nämnden helårsprognosen pekar mot ett underskott på 130 tkr. 

Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2013-08-31 2014 2014-08-31 

Antal årsarbetare 32,4 30,3 30,3 
Antal nybyggnadskartor 95 90 70 
Kostnad/bostadsanpassning 15,8 15,8 16,9 
Miljöinspektioner 199 350 226 
Antal bygglov 334 334 187 
Antal strandskyddsdispenser 8 10 15 

Investeringsuppföljning – nämnden 

Investeringarna avser dels inköp av mätinstrument och det pågående projektet för digitalisering 

av bygglovsarkivet, totalt 1 099 tkr. 

 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

      

Bygga och bo 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka Mätning av Mätning av    
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

(intensifiera) 
marknadsförin
gen av 
kommunen 
med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer 

mängden 
tillkommande 
bebyggelse i 
form av 
bygglov för 
villor och 
fritidshus 

årligt antal 
beviljade 
bygglov för 
villor 
respektive 
strandskydds-
dispenser. 

 Tillgänglighet i 
offentlig miljö 

      

Demokrati och dialog 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Implementera 
”handboken 
för 
medborgardial
og” som en 
naturlig del i 
nämndarbetet 

Implementera 
”handboken 
för 
medborgardial
og” som en 
naturlig del i 
nämndarbetet 

      

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

      

Miljö och energi 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Uppmuntra till 
lokalt 
producerad 
och 
klimatsmart 
energi-
produktion 

Uppmuntra till 
lokalt 
producerad 
och 
klimatsmart 
energi-
produktion 

      

Ta fram en 
samlad 
strategi för hur 
Gislaveds 
kommun ska 
arbeta med att 
sanera 
förorenade 
områden samt 
deponier 

Ta fram en 
samlad 
strategi för hur 
Gislaveds 
kommun ska 
arbeta med att 
sanera 
förorenade 
områden samt 
deponier 

      

 Inventera och 
uppdatera 
enskilda 

antal nya 
tillstånd 

150   
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

avlopp 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Konkretiserad
e mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbetsmarknade
n 

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbetsmarknade
n 
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9 Socialnämnden 

Nämndsredovisning 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  37,3 % 

Ordförande Bengt Petersson C   
Förvaltningschef T.f. Lena Sundqvist    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Intäkter 61 661 66 488 95 127 91 758 97 839 6 081 
Kostnader -409 816 -428 122 -632 035 -649 405 -659 743 -10 338 

Nettokostnader -348 155 -361 634 -536 908 -557 647 -561 904 -4 257 
       
Nettoinvesteringar -1 740 -625 -2 882 -8 236 -4 687 3 549 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader)     
tkr 

Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Gemensam adm -7 424 -11 571 -15 022 -21 679 -19 079 2 600 
Individ- och 
familjeomsorg 

-66 892 -72 679 -105 745 -108 316 -116 041 -7 725 

Vård-  och omsorg -201 257 -203 421 -304 273 -317 461 -311 916 5 545 
Funktionshinder och 
stöd 

-72 581 -73 963 -111 868 -110 191 -114 868 -4 677 

Totalt -348 155 -361 634 -536 908 -557 647 -561 904 -4 257 

Måluppfyllelse 

Socialnämnden och socialförvaltningen arbetar utifrån de målsättningar som har fastställts av 

kommunfullmäktige och socialnämnden. I de fall som målen inte kommer kunna uppnås och de 

har en koppling till ekonomi kommer det att visa sig i överskott i den ekonomiska redovisningen. 

Därmed anser socialnämnden att man uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 

Ekonomiskt resultat 

Helårsprognos 2, 2014 pekar på ett negativt resultat för socialnämndens samlade verksamhet med 

totalt 4 257 tkr. Socialnämnden ser med oro på det negativa resultatet med hänsyn till det 

ekonomiska läge som socialnämnden befinner sig i inför 2015 och framåt. 

Programområde stab redovisar ett positivt resultat med 2 600 tkr. Prognosen innebär en viss 

försiktighet beroende på om planerade investeringar och förändringar av verksamheten kommer 

att hinna genomföras före nyåret, vilket i sin tur bland annat beror på vakanser inom 

verksamheten. Förhoppningsvis kan det slutliga ekonomiska resultatet på årsbasis bli bättre 

eftersom stora anpassningar ligger på verksamheten inför 2015. 
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För individ- och familjeomsorgen förväntas ett underskott på 7 725 tkr. De stora 

placeringskostnaderna för vuxenvård fortsätter att öka. Trots omfattande insatser från den egna 

verksamheten har behovet av externa placeringar fortsatt att öka under sommaren och i ett antal 

situationer har man även varit tvungen att ta till tvångsmässiga åtgärder. För försörjningsstödet 

visas en negativ utveckling, inte heller arbetsmarknadsorganisationen (AMO) har samma intäkter 

som tidigare. 

Programområdet vård och omsorg gör ett prognostiserat överskott på 5 545 tkr. Under året har 

stora anpassningar genomförts inom verksamheterna, utifrån de beslut som fattades inför budget 

2014. Detta har nu gett resultatet att antalet områden inom vård- och omsorgsboende som går 

med underskott har minskat. De områden som fortfarande redovisar ett underskott har inte hunnit 

slutföra beslutade anpassningar. 

Hemtjänsten totalt har minskat underskottet jämfört med år 2013. Den beslutade förändringen av 

hemtjänstorganisationen har till stora delar genomförts, men pågår i vissa delar fortfarande. En 

översyn av alla kostnader har gjorts och en förändring har gjorts för att förbereda för arbete med 

trygghetslarm på ett mer strukturerat sätt, samt att få en jämförbar hemtjänst. 

Beläggningen inom vård- och omsorgsboenden har successivt ökat under året och från juni 2014 

ses en hög beläggningsgrad på både permanenta lägenheter och korttidsplatser. Detta ger en stabil 

ekonomi för områdena. 

Det är nu viktigt att de förändringar som redan har genomförts och de som ska slutföras under 

året, får möjlighet att sätta sig och att man får en stabilitet i områdena. 

Rehabenheten förväntas göra ett litet överskott och sjuksköterskeorganisationen förväntas göra 

ett underskott. Tillfälligt inhyrd personal har inte använts i någon större omfattning. 

För hela programområdet funktionshinder och stöd prognosticeras ett underskott på 4 677 tkr. 

Prognosen för enheten för bistånd och stöd visar ett underskott på 924 tkr. En orsak är att det inte 

har gjorts någon anpassad uppräkning av ersättningsnivån till externa utförare, men underskottet 

beror också på ökade kostnader för privata LSS-utförare (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). Sammantaget innebär detta ett underskott på 2 300 tkr. En positiv avvikelse 

inom enheten är ej nyttjade resurser avseende anhörigstöd, 770 tkr. Vidare har vissa 

personalkostnader varit låga då personal har varit utlånad till staben under första delen av året. 

Inom personlig assistans beräknas ett underskott med 3 500 tkr, vilket till största delen beror på 

ökade kostnader inom LSS, 1 450 tkr. SFB (LASS) redovisar näst intill ett nollresultat. Andra 

förklaringar är en utökning av verksamheten gällande korttidsvistelse, ledsagning, avlösarservice, 

kontaktpersoner och boendestöd, där budgeten inte följt med det ökade behovet. 

För gruppbostäder och daglig verksamhet prognosticeras ett nollresultat. 

Investeringar inom verksamheterna ligger på en låg nivå i förhållande till budget. 
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Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2013-08-31 2014 2014-08-31 

Antal årsarbetare    
Kostn/vårddag HVB barn (kr) 3 755 4 062 3 173 
Kostn/vårddag HVB vuxen (kr) 2 393 2 584 3 970 
Kostn/plats vård och omsorg (kkr) 423   
Nettok/plats entreprenad (kkr) 585  596 
Nettok/plats köpta platser (kkr) 603  627 

Investeringsuppföljning - nämnden 

Socialnämnden har ett investeringsutrymme på totalt 8 236 tkr under 2014. Prognosen visar ett 

överskott på 3 549 tkr, vilket beror på senareläggning av vissa verksamhetsförändringar. Dessa är 

först och främst demenscentrum Söder, familjecentral Smålandsstenar, trapphusboende 

socialpsykiatri samt flytt av Svar/Kultur till AMO i Anderstorp. Övriga investeringsanslag och 

nämndens reinvesteringsutrymme beräknas förbrukas under året. 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Vidareutveckla 
dagverksam-
heter och 
träffpunkter 
med ett 
förebyggande 
angreppssätt 
för att bryta 
isolering och 
ohälsa. Fokus 
ska vara social 
gemenskap 
och fysiska 
aktiviteter. 

      

I samarbete 
med 
landstinget 
och barn- och 
utbildningsnä
mnden 
erbjuda en 
mötesplats där 
verksamheten 
kan riktas 
utifrån 
besökarnas 
behov och 
önskemål. 

      

I samarbete 
med 
kulturnämnden 
utreda 
förutsättningar 
för kulturutbyte 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

mellan 
generationer 
med fokus på 
integration och 
begreppet 
”hembygd”. 

9.1.1.1 Bygga och bo 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka 
(intensifiera) 
marknadsförin
gen av 
kommunen 
med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer 

Genomföra 
dialogmöten 
på olika 
platser i 
kommunen 
riktat mot 
socialnämnde
ns 
brukargrupper 
med fokus på 
tillgänglighet, 
kvalitet, behov 
och 
möjligheter. 

      

På ett för 
kommuninvån
aren 
tillgängligt sätt 
regelbundet 
marknadsföra 
resultat som 
speglar 
kommuninvån
arens 
upplevelse av 
socialnämnde
ns 
verksamhet. 

      

Demokrati och dialog 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Implementera 
”handboken 
för medborgar-
dialog” som en 
naturlig del i 
nämndarbetet 

Utforma en 
”aktivitetsplan” 
kopplat till 
Handboken för 
medborgar-
dialog. 

      

Informationen 
på 
kommunens 
hemsida ska 
regelbundet 
uppdateras 
utifrån ett 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

tydligt 
medborgar-
fokus. 

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

Alla beslut 
som fattas av 
socialnämnde
n och på 
delegation från 
nämnden ska 
följa FN:s 
barnkonventio
n. 

      

Miljö och energi 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

 Antalet gånger 
busskorten 
bokas, ska 
inom 
nämndens 
verksamheter, 
öka i 
förhållande till 
2013 års 
siffror. 

      

 Antalet mil i 
egen bil i 
tjänsten ska, 
inom 
nämndens 
verksamheter, 
minskas i 
förhållande till 
2013 års 
siffror. 

      

 Det ska finnas 
minst ett 
miljöombud i 
socialnämnde
ns samtliga 
verksamheter. 

      

 Andelen 
ekologiska och 
rättvisemärkta 
livsmedel 
ska utgöra 
minst 25 
procent av 
inköpta 
livsmedel i 
äldreomsorge
ns samtliga 
kök. 
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Näringsliv och arbetsmarknad 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

Med 
navigatorcentr
um som bas 
samordna 
ungdomsinsat
serna för 
alternativa 
arbeten och 
sysselsättning
ar. 

      

Med 
navigatorcentr
um som bas 
utveckla 
metoder som 
leder till arbete 
och 
sysselsättning 
för ungdomar 
som står långt 
ifrån arbets-
marknaden. 

      

 Erbjuda fler 
praktikplatser 
inom 
socialnämnde
ns egen 
verksamhet, 
särskilt med 
inriktning på 
ungdomar. 

      

Omsorg och stöd 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla 
samarbetet 
med 
civilsamhället 

Bjuda in 
civilsamhället 
till dialog för 
att utreda 
förut-
sättningarna 
och roll-
fördelning i 
syfte att skapa 
ett gott 
samarbete för 
kommuninvån
arnas bästa. 

      

 Stödja och 
informera 
anhöriga som 
vårdar 
närstående att 
ta del av det 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

utbud som 
socialnämnde
n 
tillhandahåller. 
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10 Fritidsnämnden 

Nämndsredovisning 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,5 % 

Ordförande Maria Gullberg 
Lorentsson 

M   

Förvaltningschef Kent Kruuse    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Intäkter 8 231 8 646 13 097 11 997 11 797 -200 
Kostnader -30 951 -31 420 -48 000 -48 939 -48 939 0 

Nettokostnader -22 720 -22 774 -34 903 -36 942 -37 142 -200 
       
Nettoinvesteringar -239 -1 446 -756 -6 082 -3 882 2 200 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader) tk
r 

Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Administration och 
nämnd 

-1 839 -1 860 -2 900 -2 833 -2 833 0 

Anläggningar -16 417 -16 489 -24 366 -25 915 -26 115 -200 
Övr. 
fritidsverksamhet 

-103 -65 -19 -101 -101 0 

Föreningsstöd -4 361 -4 360 -7 618 -8 093 -8 093 0 

Totalt -22 720 -22 774 -34 903 -36 942 -37 142 -200 

10.1.1 Måluppfyllelse 

Fritidsnämnden har uppfyllt många viktiga mål avseende nyttjandegraden. Hösten 2014 kommer 

ett nytt passagesystem att förbättra servicen och förhoppningsvis höja nyttjandegraden på en del 

lokaler. 

F d judolokalen i Gisle Sportcenter som stått tom görs om till lägerlogi. Detta innebär förutom ett 

bättre nyttjande också bättre förutsättningar för föreningarna att anordna olika evenemang och 

därmed skapa intäkter. 

Fritidsförvaltningen har fokus på lokalnyttjandegraderna och diskuterar kontinuerligt hur 

nyttjandet kan bli bättre och effektivare. 

När det gäller verksamheterna kan det konstateras att antal bad har minskat. Gislebadet ligger 

nära sina mål medan simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar ligger långt under sina. 

Simkunnigheten har ökat något jämfört med förra året men ligger fortfarande under målet. Många 
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av fritidsnämndens mål är uppfyllda och det görs en hel del för att fler mål ska uppfyllas. Med 

detta i beaktande anser fritidsnämnden sig uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning. 

  

Ekonomiskt resultat 

Sim- o sporthallen i Smålandsstenar drabbades under sommaren av kraftiga översvämningar som 

fått stora verksamhetskonsekvenser. Hälsolyftet och B-hallen fick stänga med omedelbar verkan. 

Det är fortfarande oklart när de kan öppnas. Fritidsnämnden drabbas ekonomisikt genom 

uteblivna intäkter. En försiktig prognos visar att Hälsolyftet tappar 175 tkr och B-hallen 25 tkr = 

totalt 200 tkr i minskade intäkter. Till detta kan kostnader tillkomma för återställande av 

maskiner. 

Arrendatorn av Hörsjöbadets camping försattes under vintern i konkurs vilket innebar att 

fritidsförvaltningen sommaren 2014 fick driva anläggningen i egen regi. Fritidsnämnden anlitade 

också juridisk kompetens för att hantera ärendet. En prognos av resultatet visar ett underskott 

med 80 tkr. En stor del av detta rör kostnader kring konkurshanteringen. 

Fritidsnämnden har beslutat sänka hockeyklubbens fasta matchhyra från 100 tkr till 40 tkr. 

Fritidsnämnden har betalat ett 6-årigt övertagandeavtal till Stiftelsen Gisleparken för att de 

övertagit hela ansvaret för bowlingutrustningen. Detta upphör 2014. Kommunen har därefter 

beslutat att Gisleparken får bygga om kägelresningsmaskinerna för att uppfylla arbetsmiljölagen 

till en kostnad av drygt 1,1 mkr. Den kostnaden kommer att betalas av fritidsnämnden i enlighet 

med ett nytt avtal. Årliga kostnaden kommer bli ungefär lika stor som övertagandekostnaden. 

När det gäller fritidsnämndens övriga verksamhetsdelar följer de i stort uppgjord planering. 

Fritidsnämnden räknar med att prognosen för hela året blir ett underskott med 200 tkr. 

På investeringssidan har det tillkommit en ny spontan/näridrottsplats vid Gyllenforsskolan samt 

en vid Ölmestadsskolan som färdigställts i år. 

Projekt Trastenanläggningen, ett projekt med BUN-Fastighet-Tekniska-Fritid-Gislavedshus, blir 

färdigställt i oktober. Projektet har följt uppgjord planering. 

Projekteringen av Skateparken är i full gång och anläggningen kommer att placeras i 

Smålandsstenar. Fritidskontoret kommer ha några möten med representanter för de berörda 

aktiviteterna för att uppnå önskvärd anläggningsdesign. Projekteringen kommer göras helt klar i 

år, byggnationen kommer att utföras våren 2015. 

Övriga investeringar har genomförts som planerat. 

Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2013-08-31 2014 2014-08-31 

Antal bad totalt 75 231 145 000 70 333 
Antal bad Hörsjöbadet 12 492 10 000 11 529 
Bokn.grad bem. sporthallar 80 % 85 % 83 % 
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Bokn.grad obem.idrhallar 42 % 50 % 42 % 
Antal spelade bowlingserier 12 030 55 000 0 

Bem.hallar = GSC: AB 93%, D 85%, E 69%, Anderstorp A 91%, Smålandsstenar A 75% Obem hallar = Johan Orre 57%, Sörgården 30%, 

Gullvivan 11%, Gyllenfors 27%, Åtterås 31%,Törås 94%. Antal bad: Anderstorp 18609, Gislaved 43469 och Smålandsstenar 12 206. 

Beräknas på vecka 1-18 med genomsnittligt 48 vtr potentiell hyrestid. Gullviveskolan har klart 

lägst uthyrning. Den har sjunkit sedan förra året. Detta trots passagesystem. Sporthallarna i 

Gislaved och Anderstorp har mycket höga siffror. I några av dessa hallar måste viss tid hållas fritt 

för matcher. 

Bowlingserier år 2013 avser endast januari - februari. Under år 2014 har hallen varit stängd hela 

våren. 

Hörsjöbadet har överträffat målsättningen. En viktig förklaring är det fina vädret andra halvan av 

sommarlovet. Anläggningen tvingades stänga en söndag pga blixtnedslag i reningsverket. 

Antal bad har minskat med totalt 7 %. Minskningen är fördelad på Anderstorp -3%, Gislaved -

10% och Smålandsstenar -2,11 %. Gislaved ser ut att nå sitt mål medan Anderstorp och 

Smålandsstenar ligger under. 

Investeringsuppföljning - nämnden 

Projektering av Skateparken i Smålandsstenar har inletts. I projekteteringen deltar företrädare för 

skateåkare. Hela projekteringen och upphandling blir klar i vinter och byggstart med 

färdigställande våren 2015. 

Trastenanläggningen har utarbetats av Utemiljögruppen (FN-FAN-BUN-TN) i samverkan med 

Gislavedshus. Anläggningen kommer slutbesiktigas och invigas i oktober 2014. 

Spontan / Näridrottsplatsen på Gyllenforsskolan är klar och kommer invigas i oktober 2014. 

Spontan / Näridrottsplatsen på Ölmestadsskolan är också klar. Här har en del markarbete fått 

justeras. Projekten följer uppgjord budget. 

Övriga mindre investeringar följer uppgjord budget. 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

      

 Skapa 
möjligheter för 
fysiska 
aktiviteter, 
rekreation, 
evenemang 
och verka för 
en bra 
fritidsverksam

Antal bad, 
simhallarna 

145 000 70 333 48,51% 
  

Bokningsgrad 
bemannade 
hallar 

85% 83% 97,65% 
  

Bokningsgrad, 
ishallen 

95% 83% 87,37% 
  

Antal spelade 
serier, 

55 000 0 0% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

het som leder 
till att fler 
kommunivånar
e har god 
hälsa. 

bowlinghallen 

Bokningsgrad, 
gymnastiksala
r 

50% 42% 84% 
  

Antal bad, 
Hörsjöbadet 

10 000 11 529 115,29% 
  

Antal 
gästnätter, 
Hörsjöns 
Camping 

5 000   
  

Bygga och bo 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka 
(intensifiera) 
marknadsförin
gen av 
kommunen 
med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer 

Öka 
(intensifiera) 
marknadsförin
gen av 
kommunen 
med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer 

      

Lärande och utveckling 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

 Skapa 
förutsättningar 
för en god 
simkunnighet. 

Andel 
godkända 
elever i 
simkunnighets
prov. 

90 % 82 % 91,11% 
  

Demokrati och dialog 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Implementera 
”handboken 
för 
medborgardial
og” som en 
naturlig del i 
nämndarbetet 

Implementera 
"handboken 
för 
medborgadialo
g" som en 
naturlig del i 
nämndsarbete
t 

      

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn- och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

n n. 

Miljö och energi 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Uppmuntra till 
lokalt 
producerad 
och 
klimatsmart 
energi-
produktion 

Uppmuntra till 
lokalt 
producerad 
och 
klimatsmart 
energi-
produktion 

      

Näringsliv och arbetsmarknad 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbetas-
marknaden. 

      

Omsorg och stöd 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla 
samarbetet 
med 
civilsamhället 

Utveckla 
samarbetet 
med 
civilsamhället 
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11 Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndsredovisning 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  47,7 % 

Ordförande Inga-Maj Eleholt C   
Förvaltningschef Mats Spånberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Intäkter 43 341 51 130 73 612 69 410 78 198 8 788 
Kostnader -486 344 -507 978 -753 778 -774 606 -775 988 -1 382 

Nettokostnader -443 003 -456 848 -680 166 -705 196 -697 790 7 406 
       
Nettoinvesteringar 8 548 9 917 16 958 17 019 15 369 1 650 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader) tk
r 

Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Förskola, 
pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, 
fritidshem 

-118 366 -126 962 -185 275 -193 424 -194 007 -583 

Grundskola -182 233 -190 079 -279 389 -291 577 -287 607 3 970 
Grundsärskola -7 339 -7 311 -11 137 -12 028 -11 763 265 
Fritidsgårdar -2 256 -1 854 -2 970 -3 000 -2 583 417 
Gymnasieskola -86 452 -85 475 -129 837 -129 972 -129 361 611 
Gymnasiesärskola -3 276 -2 927 -4 497 -5 379 -4 293 1 086 
Vuxenutbildning -9 391 -9 116 -14 707 -14 427 -14 252 175 
Högskolan på 
hemmaplan 

-1 000 -684 -909 -864 -974 -110 

Musikskolan -9 005 -9 273 -13 664 -13 948 -13 948 0 
Nämnd och 
administration 

-6 528 -6 503 -9 941 -10 337 -9 937 400 

Gemensamma 
verksamheter 

-17 157 -16 664 -27 840 -30 240 -29 065 1 175 

Totalt -443 003 -456 848 -680 166 -705 196 -697 790 7 406 

Måluppfyllelse 

Måtten som ligger till grund för uppställda mål omfattar olika tidsperioder vilket innebär att flera 

områden först kan bedömdas vid kalenderårsskiftet. Vissa mål kan redovisas och bland dem finns 

några som behöver ägnas fortsatt särskild uppmärksamhet. 

Positivt 

 Känner mig trygg i skolan 

 Förväntan att nå målen åk 5 
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 Andelen elever som i slutet av åk 1 kan läsa minst 3-4 ord flytande 

 Andelen elever på nationella program som avbrutit studierna under åk 1 

 Jämförtal i åk 3 gymnasiet 

 Besöksfrekvensen på fritidsgårdarna ska öka 

Negativt 

 Såväl ogiltig som total frånvaro på högstadiet och gymnasiet 

 Andel elever i åk 9 som lägst uppnått betyget E i varje enskilt ämne i slutbetyget 

 Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationellt gymnasieprogram 

 Åk 8 generellt låga värden när det gäller frågor som rör skolarbetet som ”Nyfiken”, 

planering, hänsyn till elevernas åsikter 

 Andel lägre kursbetyg än ämnesprov i sv och eng åk 9 

 Andel avgångselever på nationella program med gymnasieexamen 

Ekonomiskt resultat 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos för 2014 med 7 406 tkr. 

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass 

 Programmet redovisar en negativ prognos på knappt -600 tkr. 

 Områdena redovisar tillsammans med teamen en positiv prognos på knappt 700 tkr. 

 På nämndsnivån redovisar programmet ett underskott med drygt -1 200 tkr. Ökade 

kostnader för efterfrågan främst inom fritidshemmen ca 1 600 tkr, samt fler barn i de 

fristående verksamheterna 900 tkr, möts av överskott bl.a. för familjecentral 300 tkr, 

interkommunala intäkter och kostnader knappt 400 tkr. Ej fördelade budgetmedel på 

500 tkr såsom bl.a. barnomsorgspeng och kvalitetskostnader för kök visar även dessa 

överskott. 

Grundskola 

 Grundskolans program redovisar en prognos på knappt 4 000 tkr. 

 Rektorsområdena tillsammans med teamen redovisar en prognos med -300 tkr. 

 Kapitalkostnaderna för IKT-satsningen ger ett överskott för 2014 med 1 900 tkr. 

 På nämndsnivån redovisar programmet ett överskott med knappt 2 400 tkr. Överskottet 

beräknas uppkomma dels för interkommunala kostnader och intäkter på 550 tkr, 

kvarvarande medel för införande av karriärtjänster 2015 drygt 400 tkr, överskott med 

600 tkr för kompetensutveckling, 100 tkr som gäller merkostnader vid kvalitetskontroll av 

kök samt knappt 600 tkr lägre kapitalkostnader. 

Grundsärskolan 

 Programmet redovisar ett positivt resultat med drygt 250 tkr. Överskottet består av lägre 

kostnader för materialinköp och administration. 

Fritidsgårdar 

 Programmet redovisar en positiv prognos med drygt 400 tkr. Överskottet består till största 

delen av lägre personalkostnader. 

Gymnasieskola 
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 Gymnasieskolans program redovisar en prognos med drygt 600 tkr. 

 Gislaveds Gymnasium redovisar en prognos med drygt 400 tkr, varav 200 tkr avser lägre 

administrativa kostnader för IT och telefoni. 

 Bun-IT redovisar en positiv prognos med drygt 300 tkr och består i sin helhet av lägre 

personalkostnader. 

 De interkommunala kostnaderna visar på ett underskott med -400 tkr.  

 Kvarvarande medel för införande av karriärtjänster 2015 ger ett överskott med knappt 

300 tkr. 

Gymnasiesärskola 

 Gymnasiesärskolan redovisar en prognos med knappt 1 100 tkr. 

 Överskottet består dels av lägre personalkostnader och minskade kostnader för extern 

placering med drygt 800 tkr. Interkommunala intäkter redovisar ett överskott med 200 tkr. 

Vuxenutbildningen 

 Vuxenutbildningen redovisar ett överskott i prognosen med 175 tkr. 

Högskolan på hemmaplan 

 Högskolan på hemmaplan redovisar ett underskott med -110 tkr. Underskottet beror på 

lägre statsbidrag för YH-utbildningar pga. färre antal studerande. 

Musikskolan 

 Musikskolan redovisar budgetbalans. 

Nämnd och administration 

 Den gemensamma administrationen tillsammans med nämnden redovisar en prognos med 

400 tkr. Överskottet beror på vakanser på barn- och utbildningskontoret. 

Gemensamma verksamheter 

 För programmet gemensamma verksamheter redovisas en prognos med knappt 1 200 tkr. 

 Överskottet består till största delen av ej fördelade fastighetsåtgärder. 

Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2013-08-31 2014 2014-08-31 

    

Investeringsuppföljning - nämnden 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Delta aktivt i 
arbetet med 
utveckling av 
mötesplats 
Gisle 

Delta aktivt i 
arbetet med 
utveckling av 
mötesplats 
Gisle 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Medverka till 
etablerande av 
familjecentrale
r 

Besöksfrekven
s i öppen 
förskola i 
förhållande till 
inskrivna i 
barnhälso-
vården (BHV) 

   
  

Fritidsgårdar: 
Öka 
besöksfrekven
sen på 
fritidsgårdarna 
med 5 % 
jämfört med 
2012/2013 

Besöksfrekven
sen på 
fritidsgårdarna 
ska ha ökat 
med 5 % 
jämfört med 
föregående år 

5% 14,3% 286% 
  

 Fritidshemmen
: Eleverna ska 
känna sig 
trygga på 
rasterna 

Antal till rektor 
anmälda fall 
av 
diskriminering 
eller 
kränkande 
behandling på 
fritidshemmet. 

 5  
  

Lärande och utveckling 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Lokaler, 
personal och 
gruppstorlekar 
anpassas efter 
beprövad 
erfarenhet och 
forskning 

Likvärdigheten 
mellan 
områden 
avseende 
lokaler, 
personal och 
gruppstorlekar 
samt tillgång 
till 
skolbibliotek 
följs upp 

Lokalyta per 
plats på 
förskolan 
(lokalytan 
mäts i 
bruksarea) 

   
  

Lokalyta per 
barn på 
fritidshem 
(lokalytan 
anges utifrån 
nettoarean på 
de lokaler som 
kan nyttjas) 

   
  

Mått på 
tätheten på 
fritidshem vid 
olika 
tidpunkter. 
Kl. 7.30, kl. 14 
och kl. 16. 
Tätheten mäts 
i antal barn 
per personal 
vid nämnda 
tidpunkter. 

   
  

Lokalyta per 
elev i 
grundskolan 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

(lokalytan 
mäts i 
bruksarea) 

Tillgång till 
skolbibliotek 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Ökad 
kompetens, 
utbildning av 
vuxna i 
samverkan 
mellan 
näringsliv, 
skola och 
yrkeshögskola 

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

Antalet 
komvuxelever 
omräknat till 
heltidsplatser 
under året 

   
  

Antalet 
grundvux-
elever 
omräknat till 
heltidsplatser 
under året 

   
  

Antalet sfi-
elever under 
året 

   
  

Antalet 
studerande 
från vår 
kommun som 
deltagit i lokalt 
anordnade 
yrkeshögskole
kurser under 
året 

   
  

Utveckla fler 
metoder för att 
grundskole-
elever ska 
uppnå 
behörighet till 
gymnasieskola
n 

Andelen 
behöriga till 
nationellt 
gymnasie-
program ska 
öka 

Andel elever i 
åk 9 som är 
behöriga till 
nationellt 
gymnasie-
program 
(minst 90 %) 

90% 78,3% 87% 
  

Övergripande 
insatser för att 
utveckla 
undervisninge
n genom 
undervisnings
metoder, 
kompetens-
utveckling 
genom 
matematiklyfte
t och 
förstelärare 

Andel lärare 
som deltagit i 
matematiklyfte
t i förhållande 
till antal lärare 
som blivit 
erbjudna att 
delta 

100 94 94% 
  

Antalet 
anställda 
förstelärare 
under läsåret 

 12  
  

Arbeta 
systematiskt 
och i 
samarbete 
med 
socialnämnde
n för att 
minska den 
ogiltiga 
frånvaron i åk 

Andel elever i 
åk 8 med > 
10 % ogiltig 
frånvaro 

2% 4,6% 43,48% 
  

Andel elever i 
åk 9 med > 
10 % ogiltig 
frånvaro 

3% 5,6% 53,57% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

8 och 9 

Förskoleklass
en: I slutet av 
förskoleklasse
n ska eleverna 
kunna: 
Återberätta det 
viktigaste i en 
hörd 
berättelse. 
Hitta och 
avbilda sitt 
namn. Känna 
till 
läsriktningen. 
Visa att de 
upptäckt att 
det skrivna 
"går att säga". 
Hitta och läsa 
bekanta ord i 
texter med 
hjälp av 
ordbilden. 

Andel elever 
som i slutet av 
förskoleklasse
n klarar alla de 
i målet 
uppsatta 
kriterierna 

95% 83,4% 87,79% 
  

Fritidshemmen
: Förmågor 
beskrivna i 
läroplanen ska 
utvecklas 
utifrån 
fritidspedagogi
kens specifika 
områden. 

Fritidshemmet 
har arbetat 
med en 
utforskande, 
laborativ och 
praktisk 
metodik med 
de förmågor 
som skolan 
arbetat särskilt 
med under 
läsåret 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

I slutet av åk 1 
ska eleverna 
kunna läsa 
minst 3-4 ord 
flytande i 
böcker (texter) 
inom deras 
erfarenhetsvär
ld 

Andelen 
elever som i 
slutet av 
årskurs 1 kan 
läsa minst 3-4 
ord flytande 

95% 95,6% 100,63% 
  

Minst 95 % av 
eleverna i åk 6 
och 9 ska 
lägst uppnå 
betyget E i 
varje enskilt 
ämne 
vårterminen 
2014 

Andel elever i 
åk 6 som lägst 
uppnått 
betyget E i 
varje enskilt 
ämne i 
vårterminsbety
get 

95% 83,4% 87,79% 
  

Andel elver i 
åk 9 som lägst 
uppnått 
betyget E i 
varje enskilt 

95% 67,8% 71,37% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

ämne i 
slutbetyget 

 Andelen 
elever på 
nationella 
program som 
avbröt 
studierna 
under årskurs 
1 ska vara 
högst 3 % 

Andel elever 
på nationella 
program som 
avbrutit 
studierna 
under årskurs 
1 

3% 2,2% 126,67% 
  

 Andelen 
avgångselever 
på nationella 
program med 
gymnasieexa
men 
(yrkesexamen 
eller 
högskoleförber
edande 
examen) ska 
vara minst 
85 % 

Andel 
avgångselever 
på nationella 
program med 
gymnasieexa
men 

85% 73,7% 86,71% 
  

 Andelen 
elever på 
grundläggand
e 
vuxenutbildnin
g och 
gymnasial 
vuxenutbildnin
g som fullföljer 
kurs och når 
minst lägsta 
godkända 
betygsnivån 
ska vara minst 
85 % 

Andel elever 
på 
grundläggand
e 
vuxenutbildnin
g och 
gymnasial 
vuxenutbildnin
g som fullföljer 
kurs och når 
minst lägsta 
betygsnivån 

85% 79% 92,94% 
  

 Särskolan: 
Större fokus 
ska riktas mot 
elevernas 
kunskaps-
utveckling 

Större fokus 
har riktats mot 
elevernas 
kunskapsutvec
kling än 
tidigare 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Demokrati och dialog 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Implementera 
”handboken 
för medborgar-
dialog” som en 
naturlig del i 
nämndarbetet 

Implementera 
”handboken 
för medborgar-
dialog” som en 
naturlig del i 
nämndarbetet 

Antal 
medborgardial
oger 

 0  
  

De beslut som De beslut som De beslut som Uppnått Delvis uppnått 50% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

berör barn och 
ungdomar ska 
utgå från ett 
barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

berör barn och 
ungdomar har 
utgått från ett 
barn- och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

Förskolan: 
Barnen ska ha 
ett reellt 
inflytande på 
arbetssätt och 
verksamheten
s innehåll 

Barnen har ett 
reellt 
inflytande på 
arbetssätt och 
verksamheten
s innehåll 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Näringsliv och arbetsmarknad 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Undersöka 
förutsättningar 
för 
universitet/hög
-skola 

Undersöka 
förutsättningar 
för förläggning 
av 
universitets-
/högskolekurs
er till 
kommunen 

Antalet 
deltagare i 
kurser inom 
Högskolan på 
hemmaplan 
under året 

   
  

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

Öka andelen 
elever som är 
behöriga till 
nationellt 
gymnasie-
program, 
minska 
avhoppen från 
gymnasiestudi
er och öka 
andelen elever 
som avslutar 
sina 
gymnasiestudi
er efter 3 år 
med godkända 
betyg 

Minst 90 % av 
eleverna i åk 9 
ska vara 
behöriga till 
nationellt 
gymnasieprogr
am 
vårterminen 
2014 

90% 78,3% 87% 
  

Andel (%) 
elever på 
nationella 
program som 
avbröt 
studierna 
under årskurs 
1 ska vara 
högst 3 % 

3% 2,2% 126,67% 
  

Andel 
avgångselever 
på nationella 
program med 
gymnasie-
examen 
(yrkesexamen 
eller 
högskoleförber
edande 

85% 73,7% 86,71% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

examen) ska 
vara minst 
85 % 

Andel 
avgångselever 
på nationella 
program med 
högskole-
behörighet 

95% 81,7% 86% 
  

Omsorg och stöd 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla 
samarbetet 
med 
civilsamhället 

Öka 
samverkan 
med 
föreningslivet 

Samverkan 
med 
föreningslivet 
har ökat 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Alla ska ges 
möjlighet till 
barnomsorg 
på obekväm 
arbetstid 

Omsorg på 
obekväm 
arbetstid 
erbjuds och 
verksamheten 
utvärderas 

Antal barn 
som nyttjar 
omsorg på 
obekväm 
arbetstid 

 8  
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12 Kulturnämnden 

Nämndsredovisning 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  1,8 % 

Ordförande Solveig Davidsson M   
Förvaltningschef Magnus Jonsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Intäkter 2 636 2 638 3 963 3 900 3 930 30 
Kostnader -17 653 -19 322 -27 711 -30 758 -30 541 217 

Nettokostnader -15 017 -16 684 -23 748 -26 858 -26 611 247 
       
Nettoinvesteringar -307 -574 -658 -3 357 -2 853 504 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader) tk
r 

Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Nämnd och 
administraion 

-1 296 -1 392 -2 115 -2 270 -2 270 0 

Kulturverksamhet -12 819 -14 157 -20 269 -23 156 -22 909 247 
Föreningsbidrag -902 -1 135 -1 364 -1 432 -1 432 0 

Totalt -15 017 -16 684 -23 748 -26 858 -26 611 247 

Måluppfyllelse 

Verksamheten som har genomförts under årets första åtta månader pekar mot måluppfyllelse för 

2014, med anmärkningen att bibliotekslånen och besöken ser ut att minska med omkring 2-3 %. 

Verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning. 

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 verksamheter som vänder sig till att barn och ungdomar. 

Ekonomiskt resultat 

Det ekonomiska utfallet för den löpande verksamheten följer i stora delar budgeten för 2014. 

Kapitalkostnaderna pekar mot ett litet överskott för helåret på grund av att ett par planerade och 
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påbörjade konstprojekt kommer att avslutas först under 2015. Personalkostnaderna pekar mot ett 

mindre överskott, som uppkommer på grund av lägre kostnader för extrapersonal. Intäkterna 

pekar mot ett mindre överskott, som främst beror på ett utvecklingsbidrag från Landstinget till 

Gislaveds konsthall. Den sammantagna prognosen för kulturnämnden för helåret är ett 

driftsöverskott på 247 000 kr. 

Arbetet med den konstnärliga utsmyckningen av kommunens lokaler sker fortlöpande enligt plan. 

Tre påbörjade projekt under 2014, Kommunhuset, Glashuset och skyltning av offentlig konst, 

kommer att avslutas under 2015. Därför kommer ett överskott på ca 500 tkr att uppstå vid årets 

slut. Dessa medel behöver omföras till 2015. 

  

Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2013-08-31 2014 2014-08-31 

Totalt antal besök 122 490 214 000 123 036 
Antal besök/invånare 4,3 7,4 4,3 
Antal lån 160 592 250 000 150 927 
Antal lån/invånare 5,6 8,8 5,25 
Antal besökare på kulturprogram 11 361 24 000 11 152 
Antal besökare/kulturprogram 27,6 30 27 

Investeringsuppföljning - nämnden 

Investeringsbudgeten uppgår till 3 357 tkr, varav 1 750 tkr är avsatta till Kulturplatån, 1 407 tkr 

till konst och resterande 200 tkr fördelas mellan biblioteket och reninvesteringar. Den 31 augusti 

är förbrukningen endast 17 %, vilket beror på att kostnaderna till stora delar kommer under 

hösten, samt att några investeringar slutförs under 2105. Det prognostiserade överskottet uppgår 

till ca 500 tkr och avser tre stycken konstutsmyckningsprojekt. Dessa medel kommer att begäras 

överförda till 2015. 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Antal besök 214 000 123 036 57,49% 
  

Antal besök 
per invånare 

7,4% 4,3% 58,11% 
  

 Integrera 
handlingsprogr
am för 
folkhälsa i 
kulturverksam
heten 

Aktiviteter och 
projekt som 
har ett tydligt 
fokus på 
folkhälsa 
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Uppleva och göra 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

 Biblioteken 
ska stödja och 
främja 
utveckling av 
inlevelse-
förmåga, 
kreativitet och 
eget skapande 

Antalet 
deltagare i 
bibliotekens 
programverks
amhet 

14 500   
  

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

Antalet 
utlån/invånare 

4,4 5,25 119,32% 
  

Antalet 
besökare på 
biblioteken 
och 
bokbussen 

100 000 117 334 117,33% 
  

Utlånen vid 
biblioteken 

125 000 150 927 120,74% 
  

Antalet 
biblioteksbesö
k per invånare 

7,1 4,1 57,75% 
  

 Gislaveds 
konsthall ska 
stärka sin 
ställning som 
utställnings-
centrum i 
kommunen 
och öka 
intresset för 
samtidskonste
n 

Antal besök på 
Gislaveds 
konsthall 

1 750 1 964 112,23% 
  

 Ungdomens 
kulturhus/Möte
splats Gisle 
ska vara en 
mötesplats 
och ett 
centrum för 
den unga 
kulturen 

Antal 
deltagare i 
dans-, teater- 
och 
bildgrupper 

230 265 115,22% 
  

Antalet 
besökare på 
ungdomseven
emang 

150   
  

Nyttjandegrad
en av 
repetitions- 
och 
studiolokalern
a ska uppgå 
till minst 50 % 

75% 50% 66,67% 
  

 Kultur-
aktiviteter för 
barn och 
ungdomar ska 
särskilt 
prioriteras 
med 
utgångspunkt i 
barnkonventio

Antal barn 
som besöker 
ett 
kulturprogram 

8 200 7 262 88,56% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

nens artikel 31 

Bygga och bo 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka 
(intensifiera) 
marknadsförin
gen av 
kommunen 
med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer 

Utveckla ett 
rikt och 
inspirerande 
utbud av 
kulturaktivitete
r och kreativa 
miljöer 

Media-
exponering 
och 
genomslag i 
sociala medier 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Lärande och utveckling 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

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

Aktiviteter för 
att stödja 
självstudier 
och utbildning 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Demokrati och dialog 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Implementera 
”handboken 
för medborgar-
dialog” som en 
naturlig del i 
nämndarbetet 

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

Antalet 
genomförda 
dialogaktivitete
r 

4   
  

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

Beslut som 
berör barn och 
ungdomar ska 
utgå från ett 
barn och 
ungdomspersp
ektiv 
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Näringsliv och arbetsmarknad 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

Bidra till att 
ungdomars 
möjligheter att 
komma in på 
arbets-
marknaden 
underlättas 

Antalet 
genomförda 
praktikperioder 

   
  

Antal 
ungdomar 
som går vidare 
till studier eller 
arbete efter 
genomförd 
praktik 

   
  

12.1.1.1 Omsorg och stöd 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla 
samarbetet 
med 
civilsamhället 

Samverkan 
och dialog 
med 
organisationer, 
föreningar och 
kommunmedb
orgare ska 
eftersträvas 

Antalet 
genomförda 
samarbeten 
med 
civilsamhället 
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13 Fastighetsnämnden 

Nämndsredovisning 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  0,0 % 

Ordförande Lars Erik Nyström C   
Förvaltningschef Mikael Fröler    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Intäkter 135 159 162 557 247 284 223 741 246 900 23 159 
Kostnader -127 262 -152 521 -246 735 -223 741 -249 200 -25 459 

Nettokostnader 7 897 10 036 549 0 -2 300 -2 300 
       
Nettoinvesteringar 51 725 75 166 97 732 129 084 128 000 1 084 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader)    
 tkr 

Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2013-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 budget 

Administaration -7 271 -7 387 -10 914 -11 593 -11 300 293 
Hantverkare 158 -93 -68 400 400 0 
Fastigheter 12 951 16 316 7 119 8 793 6 100 -2 693 
Städning 1 810 2 206 2 995 2 000 2 600 600 
Tvätt 65 -144 187 100 -200 -300 
Fordonsservice 282 -852 1 092 200 -300 -500 
Transporter -98 -10 138 100 400 300 

Totalt 7 897 10 036 549 0 -2 300 -2 300 

Måluppfyllelse 

Fastighetsnämnden anser att måluppfyllelsen är tillfredställande. 2014 är liksom föregående år ett 

intensivt år med många stora investeringar som ska slutföras under året. Sannolikt kommer inte 

ombyggnationen av stationen i Smålandsstenar att påbörjas förrän 2015. Anledningen är att det 

krävs mer resurser för att bygga om vänthall, HWC och café. 

De konkreta mål som avser fjärrvärmeanslutning och avfallshantering kommer sannolikt att 

uppnås. Däremot kommer energibesparingsmålen att släpa i första hand beroende på brist på 

investeringsmedel. 

Målet avseende nöjda hyresgäster har inte nåtts då årets mätning innebär en lite försämring av 

resultatet. ( 6,46 jämfört med 6,59) 

Av de konkritiserade målen i övrigt beror måluppfyllelsen på samverkan med andra nämnder. 

Fastighetsnämnden uppfattar sin roll att biträda de övriga nämnderna med fastighetsuppgifter i 

utredningar och konsekvensbeskrivningar. 
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Ekonomiskt resultat 

Det ekonomiska utfallet varierar mellan programmen och totalt räknar fastighetsnämnden med ett 

underskott på 2,3 mnkr. 

Huvudorsak till det negativa resultatet är dels skadegörelse på Lundåkersskolan samt dels 

kostnader för skador orsakade av skyfall i Smålandsstenar under sommaren. 

Den stora förändringen på både kostnader och intäkter beror på större omfördelning av 

personalkostnader än budgeterat. 

För fastighetsförvaltningen förväntas något högre intäkter än budgeterat. Energikostnaderna 

förväntas bli lägre än budgeten. Men kostnader för skadegörelse och försäkringsskador blir 

betydligt högre än budgeterat. 

Städningen beräknas få ökade interna intäkter men också högre personalkostnader. 

Tvätten har högre kostnader för personal. 

Fordonsservice har högre kostnader och intäkter avseende leasingbilar. Kostnaderna för 

reparationer och personal överstiger också budget. Det kan konstateras att kostnaderna för 

bilpoolen inte täcks av intäkterna på grund av att några bilar används för lite. Det krävs i stort sett 

att varje bil rullar ca 6 timmar per dag för att ekonomin ska gå runt. 

Transporterna har ökade kostnader och även intäkter på grund av flyttuppdrag under året samt 

ombyggnationen av Mariagårdens kök i Smålandsstenar. 

  

Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

    
 2013-08-31 2014 2014-08-31 

    

Investeringsuppföljning - nämnden 

Till och med augusti har fastighetsnämndens investeringar uppgått till ca 75,2 mnkr. Huvuddelen 

ligger på Nordinskolan, mötesplats Gisle och Kommunhuset 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Infrastruktur och kommunikationer 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla 
resecentrum i 
Smålandssten
ar 

Genomföra 
ombyggnaden 
av stationen i 
Smålandssten
ar till 
resecentrum 
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Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utarbeta en 
långsiktig 
upprustningspl
an för de tre 
simhallarna 

       

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

I 
förkommande 
projekt 
kommunicera 
marknadsförin
g med 
beställande 
förvaltning. 

      

Bygga och bo 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka 
(intensifiera) 
marknadsförin
gen av 
kommunen 
med fokus på 
kommunens 
tätorter/boend
emiljöer 

I 
förkommande 
projekt 
kommunicera 
marknadsförin
g med 
beställande 
förvaltning. 

      

Demokrati och dialog 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Implementera 
”handboken 
för medborgar-
dialog” som en 
naturlig del i 
nämndarbetet 

I 
förekommand
e projekt 
kommunicera 
medborgardial
ogen med 
beställande 
förvaltning 

      

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s 
barnkonventio
n 

I 
förekommand
e projekt 
kommunicera 
barnkonventio
nen med 
beställande 
förvaltning 
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Miljö och energi 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Uppmuntra till 
lokalt 
producerad 
och 
klimatsmart 
energi-
produktion 

Ansluta fler 
fastigheter till 
fjärrvärmenäte
t 

Ansluta två 
fastigheter 
under 2014 

2   
  

 Minska energi-
användningen 
med 15 % till 
2020 jämfört 
med 2008 

Minskning av 
energi-
förbrukning 
kWh/kvm 

   
  

Utöka antalet 
solvärme-
anläggningar 
med minst en 
varje år 

   
  

 Köksavfall Bygga om ett 
kök per år för 
att 
omhänderta 
biologiskt 
avfall 

   
  

 Förutsättninga
r ska finnas för 
att verksam-
heterna ska 
kunna sortera 
avfallet på 
minst 8 
fraktioner 

Minst 80 % av 
fastigheterna 
ska ha 
möjlighet till 
sortering2 - 3 
anläggningar 
iordningställs 
per år 

   
  

Näringsliv och arbetsmarknad 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 
arbets-
marknaden 

Anställa 40 
ungdomar 
under 
sommaren 

40   
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14  Sammanställd redovisning 
 

 
 
Gislaveds kommunkoncern består förutom kom-

munen av fem aktiebolag och tre stiftelser med 

skiftande verksamhet. 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 % av aktiernas 

röstvärde. 

 

 

Gislaved Energi AB har två dotterbolag, Gislaved 

Energiring AB för elhandel och bildar därmed en 

underkoncern. Till Gislaved Energiring AB finns 

knutet dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB. 
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AB Gislavedshus  
 
Ordförande: Ingrid Josefsson Stiftare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Stanley Guldmyr   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 140831 2014 2013 Belopp i tkr 140831 2013

Rörelsens intäkter 108 729 161 865 167 651 Anläggningstillgångar 465 155 472 118

Rörelsens kostnader -93 617 -143 874 -144 992 Omsättningstillgångar 30 852 34 579

Rörelseresultat 15 112 17 991 22 659 Summa tillgångar 496 007 506 697

Finansiella intäkter 1 030 1 390 951

Finansiella kostnader -7 218 -10 800 -11 837 Eget kapital 128 539 119 863

Resultat före skatt 8 924 8 581 11 773 Obeskattade reserver 11 155 11 155

Bokslutsdispositioner 0 0 -1 000 Avsättningar 2 735 2 735

Skatt 0 -1 888 -2 388 Långfristiga skulder 328 885 333 370

Årets resultat 8 924 6 693 8 385 Kortfristiga skulder 24 693 39 574
Summa eget kapital och 

skulder 496 007 506 697

Investeringar, tkr 5 183 24 770 9 823

Nettoomsättning, tkr 108 729 161 865 167 651 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 27,6 28,8 25,4 Ansvarsförbindelser 285 285

Antal lägenheter 2571 2571 2575

Antal lokaler 136 136 137

Vakansgrad 6,9 6,9 6,4

 
 

 
Verksamhet 
1 januari 2014 fanns det 107 tomma lägenheter 
den 1 september hade de minskat till 102. 
Hyresbortfallet för perioden är något högre än för 
samma period 2013. 
Den 1 januari 2014 höjdes bostadshyrorna med 2 
%. Någon förhandling gällande 2015 år hyror har 
inte genomförts. 
 

 
Ekonomi 
Omsättningen har minskat med 1,7 % beroende på 
en extra ordinär intäkt 2013. Kostnaderna är på 
samma nivå som i fjor. 
Räntekostnaderna är 864 tkr lägre jämfört med 
samma period 2013. Lån har amorterats med 
4 485 tkr under perioden. 
 

Personal 
 2014-08-31 2013-12-31 

Personalkostnader, tkr 13 900 19 774 

Tillsvidareanställda  38 38 

Omräknat till heltidstjänster 36,5 36,5 

Sjukfrånvaro % 1,6 5,64 

 
 
 
 
Framtid 
Under hösten 2014 påbörjar bolaget en 
nybyggnation i Gislaveds centrum. Byggnationen 
kommer att innehålla 26 lägenheter och några 
kommersiella lokaler. Byggnationen kommer att 
drivas i två etapper. Etapp ett planeras att vara 
klar till årsskiftet 2015-2016 och etapp två till 
vår/försommar 2017. 
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Gislaved Energi AB  

Ordförande: Åke Birgersson Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Joacim Cederwall   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 140831 2014 2013 Belopp i tkr 140831 2013

Rörelsens intäkter 28 132 42 770 42 934 Anläggningstillgångar 132 034 58 802

Rörelsens kostnader -24 661 -37 243 -40 041 Omsättningstillgångar 31 591 88 990

Rörelseresultat 3 471 5 527 2 893 Summa tillgångar 163 625 147 792

Finansiella intäkter 787 1 295 1 197

Finansiella kostnader -827 -1 521 -1 217 Eget kapital 31 579 28 148

Resultat före skatt 3 431 5 301 2 873 Obeskattade reserver 41 207 41 207

Bokslutsdispositioner 0 0 -2 853 Avsättningar 220 220

Skatt 0 0 -5 Långfristiga skulder 85 000 70 500

Årets resultat 3 431 5 301 15 Kortfristiga skulder 5 619 7 717
Summa eget kapital och 

skulder 163 625 147 792

Investeringar, tkr 3 703

Nettoomsättning, tkr 27 491 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 38,9 Ansvarsförbindelser Inga Inga

 
 
Verksamhet 
2014 års NKI-mätning visar att de allra flesta av 
våra kunder är mycket nöjda, eller nöjda med 
Gislaved Energi som energileverantörer. Vårt 
interna förbättringsarbete med ledorden Närmare 
Enklare Snabbare har fortsatt under 2014 och 
förväntas leda till fortsatt goda resultat och 
ytterligare ökad kundnöjdhet. 
 
Bolaget har under perioden fortsatt investera för 
god leveranssäkerhet i elnätet, även för 
morgondagens elanvändare. 
 
Koncernen är miljöcertifierad enligt ISO 14001. 
 
 

Ekonomi 
Rörelsens intäkter var 28 132 tkr (28 696) för jan-
aug 2014, en minskning med 2,0 % jämfört med 
2013. 
 
Rörelseresultat efter finansiella poster blev 3 431 
tkr (2 500). 
 
Helårsprognosen 2014 för moderbolaget Gislaved 
Energi AB ligger något under budget, bl. a 
beroende på en något lägre beräknad 
energiomsättning än vad som beräknades i 
budgeten. Rörelseresultat efter finansiella poster 
bedöms bli 5 301 tkr. Motsvarande resultat i 
budgeten bedömdes bli 5 527 tkr. 

Personal 
 
 2014-08-31 2013-12-31 

Personalkostnader, tkr 7 361 7 525 

Tillsvidareanställda  17 18 

Omräknat till heltidstjänster 15,7 16,7 

Visstidsanställda 14 23 

Omräknat till heltidstjänster 0,58 0,56 

Sjukfrånvaro % 4,3 7,28 

 
Det råder fortsatt god trivsel och engagemang 
bland bolagets medarbetare. Antal anställda har 
minskat från 18 till 17 medarbetare efter en 
pensionsavgång. Under hösten inleds ett 
rekryteringsarbete för en ny medarbetare. 
Bolaget kommer att fortsätta förbättringsarbetet 
inom kundservice och bemötande. 
 
Vi arbetar vidare med att modernisera och 
driftsäkra elnätet enligt den tioårsplan som gjordes 
efter stormarna Gudrun och Per. Vidare påbörjas 
ett planeringsarbete för kommande investeringar i 
elnätet under perioden 2016-2019. 
 
Olika lösningar för att främja användning av 
elfordon kommer att utvecklas och elnätet 
kompletteras för att bl.a. möjliggöra mätning med 
högre upplösning (kortare tidsenheter) och flexibla 
öppna lösningar för olika tjänster inom 
betalningssätt, visualisering, tidbokningar mm. 
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Gislaved Energiring AB  

Ordförande: Åke Birgersson Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Joacim Cederwall    

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 140831 2014 2013 Belopp i tkr 140831 2013

Rörelsens intäkter 44 771 73 242 78 588 Anläggningstillgångar 145 494 147 267

Rörelsens kostnader -42 770 -68 827 -75 338 Omsättningstillgångar 14 504 13 709

Rörelseresultat 2 001 4 415 3 250 Summa tillgångar 159 998 160 976

Finansiella intäkter 4 4 5

Finansiella kostnader -759 -1 250 -1 250 Eget kapital 10 892 9 646

Resultat före skatt 1 246 3 169 2 005 Obeskattade reserver 55 869 55 869

Bokslutsdispositioner 0 0 -1 990 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 -12 Långfristiga skulder 80 000 5 557

Årets resultat 1 246 3 169 3 Kortfristiga skulder 13 237 89 904
Summa eget kapital och 

skulder 159 998 160 976

Investeringar, tkr 3 776

Nettoomsättning, tkr 44 357 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 34,0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

 
 
Verksamhet 
Vårt interna förbättringsarbete med ledorden 
Närmare Enklare Snabbare har fortsatt under 2014 
och under våren genomfördes en ny NKI-
undersökning som bl. a. visade ytterligare ökad 
kundnöjdhet. 
 
Bolaget har under perioden fortsatt att investera i 
utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaved med bl. 
a. beslut om en ny fjärrvärmeledning till 
Smålandiaområdet. Byggnationen av en 5 MW 
flispanna vid Mossarps avfallsanläggning har 
slutförts under våren. Ett hållbart värmesystem 
med närproducerade skogsbränslen är en viktig 
målsättning för projektet. En betydande minskning 
av årliga CO2-utsläpp i Gislaved har uppnåtts.  
 
Bolaget har tillsammans med en samarbetspartner 
utvecklat solpanelslösningar med inriktning mot 
s.k. mikroproduktion för bolagets kunder som är 
intresserade av att bidra till att andelen förnybar 
elproduktion ökar. 
 
Under perioden har intressebolaget Klämman Vind 
AB fått tillstånd att uppföra två vindkraftverk vid 
Klämman, nordost om Reftele. Arbete med 
upphandling av elanslutning och vindkraftverk 
pågår. 
 

Ekonomi 
Rörelsens intäkter var 44 771 tkr (49 737) för jan-
aug 2014, en minskning med 10,0 %. 
Rörelseresultat efter finansiella poster blev 1 246 
tkr (3 608).  
 
Helårsprognosen 2014 för dotterbolaget Gislaved 

Energiring AB ligger under budget. Rörelseresultat 
efter finansiella poster bedöms bli 3 169 tkr och 

motsvarande resultat i budgeten bedömdes bli 
3 825 tkr. Flera av bolagets verksamheter 
påverkas till stor del av vädret vilket gör att 
helårsresultatet kan bli såväl bättre som sämre än 
prognosen. 

 

Personal  
Bolaget hyr medarbetare från Gislaved Energi AB. 

 
Framtid 
Bolaget kommer att fortsätta förbättringsarbetet 
inom kundservice och bemötande. 
 
Arbetet med att vidareutveckla 
värmeverksamheten i Gislaved till en långsiktigt 
hållbar helhetslösning för uppvärmning av 
fastigheter kommer att fortsätta och samtidigt ökar 
möjligheterna att ytterligare kunna ta tillvara 
spillvärme från näringslivet. Under 2014 och 2015 
planeras förtätningar inom Gislaveds 
fjärrvärmenät. 
 
I ett senare skede räknar bolaget med att även 
Anderstorp ska kunna anslutas. Även i 

Smålandsstenar finns goda förutsättningar för en 
hållbar värmelösning. När dessa värmesatsningar 
genomförts kommer flera av målen i Gislaveds 
kommuns klimatstrategi att uppnås. 
 
En fortsatt satsning på energitjänster ska leda till 
en effektivare energianvändning för våra kunder, 
bl.a. genom ökad insikt om hur 
energianvändningen ser ut idag och hur den kan 
styras på ett sätt som gör att energiläckage i 
onödan minimeras med bibehållen eller förbättrad 
upplevd komfort. 
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Under hösten 2014 inleds ett samarbete med 
Sveriges Vindkraftkooperativ, SVEF, med nästan 
2 000 medlemmar. Ett 5-årigt avtal är tecknat som 

omfattar administration av föreningens 
balansansvar, andelsadministration, kundtjänst och 
fakturering. 
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Stiftelsen 

Isabergstoppen  

 

Ordförande: Mikael Eriksson Stiftare: Gislaveds kommun 90,74% 
Antal ledamöter: 11  Gnosjö kommun 9,26% 
Verkställande direktör:  Louise Söderlund   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 140831 2014 2013 Belopp i tkr 140831 2013

Rörelsens intäkter 26 728 34 117 42 232 Anläggningstillgångar 66 415 66 415

Rörelsens kostnader -21 733 -33 168 -39 179 Omsättningstillgångar 1 622 3 740

Rörelseresultat 4 995 949 3 053 Summa tillgångar 68 037 70 155

Finansiella intäkter 0 0 98

Finansiella kostnader -360 -939 -909 Eget kapital 39 724 39 724

Resultat före skatt 4 635 10 2 242 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 577 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 22 668 22 668

Årets resultat 4 635 10 2 819 Kortfristiga skulder 5 645 7 763
Summa eget kapital och 

skulder 68 037 70 155

Investeringar, tkr  

Nettoomsättning, tkr 41 297 Ställda säkerheter 17 000 17 000

Soliditet, % 57,0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Antal gästnätter 80252

  
Verksamhet 
Isaberg Mountain Resort är en sport och 
fritidsanläggning som erbjuder utomhusupplevelser 
året runt. Uniciteten ligger i den vackra 
naturupplevelsen i vårt naturreservat i form av 
roliga aktiviteter som tillfredställer en bred 
målgrupp. Vi erbjuder bla vandring, MTB-cykling, 
kanot och kajakpaddling och höghöjdsbana. Vi 
erbjuder också guidade aktiviteter, hotellboende, 
camping, restaurang, älgpark och 
fastighetsuthyrning.  
 
Den kommunala ekonomin ska inte belastas utan 
stiftelsens kostnader skulle täckas genom hyror 
och avgifter. Stiftelsens eventuella vinst ska 
återinvesteras för utveckling av anläggningen.  
 
Isaberg har under de senaste två åren blivit en 
mer gäst och serviceinriktad anläggning med stor 
fokus på målgruppen barnfamiljer. Vi skall vara 
jordnära, innovativa och skall ge gästen berikande 
naturupplevelser och möten året runt. 
 
 
Ekonomi 
Resultatet är en återspegling av den tyvärr mycket 
korta vintersäsongen. Skidanläggningen var öppen 
mellan 19 januari till 28 februari med ca 75 000 
besökare.  
 
Den fina sommaren 2014 har vägt upp lite grann 
och vi redovisar ett positivt resultat för 
sommarmånaderna. Satsningen i utbyggnad av 
Höghöjdsbanan, MTBcykling, 
konferensrenoveringar och parkering har givit 

anläggningen mer intäkter genom framförallt mer 
gäster och attraktivitet. Beläggningen i stugbyn 
mellan maj-augusti har ökat med 11 % jämfört 
med förra året som ansågs vara en fin sommar. Ca 
60 % av gästerna kommer från utlandet, främst 
danskar, tyskar, holländare och fransmän.  
 
Under året görs investering på utökad 
pumpkapacitet och nytt ställverk till 
skidanläggning. Renoveringar sker utvändigt av 
centralbyggnad, restaurangdel och 
personalutrymmen. 
 
Personal 

 2014-08-
31 

2013-12-
31 

Personalkostnader, tkr 7 087 12 459 

Tillsvidareanställda  15 15 

Omräknat till 
heltidstjänster 

13 13 

Visstidsanställda   

Omräknat till 
heltidstjänster 

20 34 

Sjukfrånvaro % 0,49 0,51 

 
Framtid 
Under 2015 kommer vi att slutföra den nya 

nedfarten och bygget av sportcentret. Detta skall 
påbörjas så snart vi vet att vi har vintern med oss.  
 
Vi fortsätter renovera stugorna vår förhoppning är 
att vi vid årsskiftet har hunnit renoverat ytterligare 
ett 20-tal stugor.  
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Stiftelsen Torghuset  

Ordförande: Helen Sveningsson Stiftare: Gislaveds kommun 75% 
Antal ledamöter: 7  Föreningar/privatpersoner 25% 
Verkställande direktör:  Anette Josefsson   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 140831 2014 2013 Belopp i tkr 140831 2013

Rörelsens intäkter 3 345 6 027 5 966 Anläggningstillgångar 5 584 5 877

Rörelsens kostnader -3 039 -5 692 -5 351 Omsättningstillgångar 1 817 1 636

Rörelseresultat 306 335 615 Summa tillgångar 7 401 7 513

Finansiella intäkter 0 0 9

Finansiella kostnader -263 -335 -422 Eget kapital -6 004 -6 047

Resultat före skatt 43 0 202 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 12 000 12 500

Årets resultat 43 0 202 Kortfristiga skulder 1 405 1 060
Summa eget kapital och 

skulder 7 401 7 513

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 2 012 3 967 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % neg neg Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet, % 152

 
Verksamhet 
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet 
med lokaler i Smålandsstenar. 
Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga 
arrangemang. 
 
Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, 
konferenser, föreningsmöten, 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  
besökare har kunnat titta på DVD-film.  
 

Ekonomi 
Som helhet hålls budgeten. 
Minskade intäkter för fasta hyror då två kontor är 
outhyrda. Konferensbiten ligger enligt budget 
försäljning mat har dock gått ner något. Bion går 
fortsatt bra. 
 
Inga större investeringar har gjorts. Dock fick vi en 
vattenskada i Stora Salen samt serverkrasch vid 
sommarens skyfall. Skadan är anmäld till 
försäkringsbolag. Servern är utbytt men golvet är 
fortfarande inte tillrättat. Ev. kommer vi inte att 
behöva byta hela golvet utan vi kan ”blåsa” det 
torrt. Vår kostnad som det är sagt blir ett 
basbelopp. 
I dagsläget inte vet är hur lång tid vi måste ha 
stora salen stängd. Har redan bokat av gäster. 
Detta kommer ev. att påverka intäkterna i höst. 
 
 

Personal 
 2014-08-31 2013-12-31 

Personalkostnader, tkr 1341 2045 

Tillsvidareanställda  16 16 

Omräknat till heltidstjänster 4 4 

 
Är en stor utmaning att få verksamheten att 
fungera med lite fast personal. Tror att vi i 
framtiden måste hitta nya lösningar på detta om vi 
ska hänga med i vår snabbt föränderliga värld. 
 
Framtid 
Vi fortsätter satsningen på biografen. Börjar 
kännas naturligt att det visas film, konserter, opera 
och teater på biografen. 
 
Utvecklingen av hemsidan så man även kan betala 
och skriva ut sina biljetter till föreställningar och 

evenemang har inte påbörjats. Tiden har inte räckt 
till. 
 
En fast disk i entrén där vi samlat biljettförsäljning 
och kioskförsäljning är på plats, om än 
provisoriskt. Disken har under sommaren även 
använts av turistvärdinnorna. Det har fungerat bra.  
 
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. 
 
Jobbet med att göra Torghuset till en samlingsplats 
även för våra företagare i bygden fortsätter. I 
dagens värld där tid är pengar borde huset vara 
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attraktivt för möten och utbildningar. Man slipper 
åka iväg och man sparar tid och ev. också en del 
pengar. 
 
Här kommer marknadsföringen in i bilden och den 

är som vi sagt tidigare väldigt viktig. I dagens 
mediebrus är det inte enkelt att synas. Personliga 

samtal och möten är utan tvekan det som ger bäst 
effekt men det tar tid som vi inte har, tyvärr. 
 
Fortfarande gillar vi på Torghuset de två orden 
samarbete och service. Det kommer vi att fortsätta 

jobba med och vi tror fortfarande att däri ligger vår 
framtid. 
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Gislaved Näringsliv AB 

Ordförande: Morgan Ryhman Ägare:  Gislaveds kommun 50% 
Antal ledamöter: 7            Gislaveds Näringslivsråd 50% 
Verkställande direktör:  Anders Ahlström    

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 140831 2014 2013 Belopp i tkr 140831 2013

Rörelsens intäkter 4 858 8 721 12 483 Anläggningstillgångar 9 9

Rörelsens kostnader -5 626 -8 839 -12 392 Omsättningstillgångar 466 2 984

Rörelseresultat -768 -118 91 Summa tillgångar 475 2 993

Finansiella intäkter 0 0 2

Finansiella kostnader -8 -14 -7 Eget kapital -341 435

Resultat före skatt -776 -132 86 Obeskattade reserver 69 69

Bokslutsdispositioner 0 -5 -21 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 -14 Långfristiga skulder 0 264

Årets resultat -776 -137 51 Kortfristiga skulder 747 2 225
Summa eget kapital och 

skulder 475 2 993

Nettoomsättning, tkr 12 483 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 16,3 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet, % 119,9

 
 
Verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att på en av 
ägarna gemensamt formulerad grundsyn verka för 
näringslivets utveckling inom Gislaveds kommun 

och för kommunens arbete med näringslivs-
befrämjande åtgärder. Bolaget skall därvid verka 
för kompetensutveckling samt genomföra projekt 
vars syfte är att utveckla infrastruktur, 
tillgänglighet och attraktivitet för befintliga och 
tillkommande företag. 
 

Ekonomi 
Omsättningsmässigt kommer verksamheten att 
minska med 4 miljoner mot föregående år. 
Orsaken till minskningen är att flera EU 
finansierade projekt avvecklas under 2014. Totalt 
beräknas bolaget omsätta 8 miljoner kr. 
Kostnadsmässigt har året präglats av 
återhållsamhet detta då bolaget är underfinansierat 
med 235 000 kr. Inga större investeringar har 
gjorts utöver normal verksamhet.  Årets resultat 
beräknas till – 137 000 kr. 

 
Personal 
 2014-08-31 2013-12-31 

Personalkostnader, tkr 3 026 4 157 

Tillsvidareanställda  10 12 

Omräknat till heltidstjänster 7,5 7 

Visstidsanställda 1  

Omräknat till heltidstjänster 0,375  

Sjukfrånvaro % 0 0 

 
Framtid 
Varje år dräneras kommunen på arbetstillfällen och 
invånare vilket långsiktigt får förödande 
konsekvenser på skatteunderlag, etableringar och 
behovet av nya kompetenser. Vi tappar 
utvecklingskraft! 
 

Vi måste vända en negativ trend genom att skapa 
nya arbetstillfällen och nya etableringar. För att 
klara detta krävs resurser inom flera områden 
samtidigt. Områden inom attraktivitet som 

infrastruktur, boende, skolor måste samverka med  
 
näringslivets behov av nya marknader, 
kompetenser, produkter och omvärldsbevakning.  
 
Nämnda områden kräver stora resurser, både 
personella och ekonomiska vilket gör det näst intill 
omöjligt för enskilda kommuner att hantera. Med 
anledning av ovanstående slutsatser är det av 
största vikt att det under 2012 uppstartade 
projektet Framtid Gnosjöregionen och 
Innovationsfabrik Småland fullföljs.  
 
Det fortsatta arbetet för 2014 och framåt bör ha 
följande fokus:  
 
Lokalt 
 
•Science Park – arbete med nyföretande och 
innovationer 
•Projekt transport/logistik 
•Projekt Framtidscentrum - integration av 
invandrare 
•Projekt Kompetenslyftet påbyggnad av kunskap 
hos befintligt anställda 
•Kompetensutveckling ”Styrelsecafé” 
•Samarbete Linköpings universitet – CAM Råd 
•Utveckling av nya utbildningsprogram 
 
Kommunöverskridande 

 Tillgodose näringslivet kompetens behov 
 Utveckla behovet av nya marknader 
 Utveckla koncept för omvärldanalys 
 Innovationsfabrik Småland 

 Automationsprojekt 
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För kommuner: 
 Utveckling av attraktivitet i form av 

skolor, boende, infrastrukturer samt 
kollektivtrafik 

 

    Tillgodose näringslivet kompetens behov 
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15 Redovisningsprinciper 

Externa redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 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 anläggningstillgångens 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 förekommande och överstiger 5 mnkr. 

Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster. 

Intäkter 

Skatteintäkter  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos. SKL 

har publicerat en prognos som pekar på ett utfall som avviker från boksluts 2013 års prognos. 

Slutavräkningen för 2013 har förändrats från -244 kr per invånare till -282 kronor, vilket 

motsvarar -1,1 miljoner kr. Prognosen för slutavräkningen för 2014 är 158 kr per invånare den 

1.11.2013. 

 

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. 
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Kostnader 

Löner mm 

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i 

september har inte periodiserats. Ej uttagen semester tillsammans med övertid har 

periodiserats. 

Tillgångar och skulder 

Investeringar  

Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. 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. Fro m 2012 sker avskrivningen från den 

tidpunkt tillgången tas i bruk tidigare påbörjades avskrivningarna första januari oavsett 

ianspråktagande. Vid delårsbokslutet 2014 har inte årets investeringar som avslutats aktiverats 

pga av en större översyn av anläggningsregistret. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 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, 22 200 kr år 2014. 

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. 
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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 mm har interndebiterats förvaltningarna i samband löneredovisningen. 

Den överensstämmer med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation. Det tas även 

ut ett påslag på lönesumman från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som 

tex Kommunhälsan, Facklig verksamhet. 

Kapitalkostnader 

Räntan beräknas med nominell metod 2,9 % på bokfört värde vid årets början. På årets 

investeringar har ränta tillgodoräknats fr om anskaffningsmånaden. 

16 Ordlista 
Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar. 

Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella 

(mark, byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm) 

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. Tex 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 
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Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, tex. 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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17 Läsanvisningar av tabellerna med mål i 

delårsbokslutsdokumentet 
Förklaringar: 

Konkretiserade mål= De konkretiserade målen (inriktningen) är förväntningar eller krav på hur nämndernas 

tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, 
kommunstyrelsens ledningsidé och de finansiella och personalpolitiska målen. 
Styrmått: Mättal som är till för att se i vilken riktning vi är på väg. 

Mål= Vilken målsättning  har nämnden för styrmåttet 

Utfall= Vilket utfall har man per 31/8- 2013 

Måluppfyllnad= % uppyllnad 

 = trendpil, bättre, sämre eller lika med föregående mätning 

= målet med måttet är inte uppfyllt 

 målet med måttet är delvis uppfyllt 

 målet med måttet är uppfyllt 

 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Utveckla och 
samordna 
mötesplats 
GISLE. 

Utveckla och 
samordna 
mötesplats 
GISLE. 

Delta i 
utvecklingen 
och 
samordningen 

Uppnås Uppnås delvis 50% 
  

 Biblioteken 
ska stödja och 
främja 
utveckling av 
inlevelseförmå
ga, kreativitet 
och eget 
skapande. 

Antalet 
deltagare i 
bibliotekens 
programverks
amhet ska 
vara 
oförändrat 
eller öka. 

7 000 5 566 79,51% 
  

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

Antalet 
utlån/invånare 
ska öka 

4,3 4,4 102,33% 
  

Antalet 
besökare på 
biblioteken 
och 
bokbussen 
ska vara 
oförändrat 
eller öka. 

102 200 94 558 92,52% 
  

Utlånen vid 
biblioteken ska 
vara 
oförändrade 
eller öka. 

126 200 126 231 100,02% 
  

Antalet 
biblioteksbesö
k per invånare 
ska vara 
oförändrat 
eller öka. 

3,5 3,3 94,29% 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §365 Dnr: KS.2012.211 000

Integrationsstrategi för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 2011 beslut om att arbeta fram en strategi för
integration, som ska ersätta det nu gällande ”Invandrapolitiska programmet”
från 1997. En strategi för integration är viktig för att tydligt belysa vilka
områden som kommunen behöver arbeta lite mer med och för att även i
framtiden stärka kommunens utveckling. Strategin har avgränsats till att:
"strategin för integration omfattar frågor utifrån etnisk och kulturell bakgrund".

Som underlag till strategin har en kartläggning genomförts som syftar till att
visa nuläget med statistik och vad som görs i kommunen idag inom
integrationsområdet. För att stärka förankringen kring integration har även
medborgardialoger och en workshop med tjänstemän genomförts.

Förslaget till strategin innehåller en vision och fyra övergripande mål. Därtill
har sex områden prioriterats för att stärka integrationen: attityd, arbete,
utbildning och språk, boende, socialt deltagande/inflytande och mötesplatser.
Till varje integrationsområde finns två mål som ska ligga till grund för den
kommande handlingsplanen.

Beslutsunderlag
Förslag till strategi för integration i Gislaveds kommun, daterad den 18 augusti
2014
Kommunstyrelsen den 9 september 2014, § 335

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till strategi för integration i Gislaveds kommun, daterad den
18 augusti 2014.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet utan tar ställning när frågan behandlas
på kommunfullmäktiges sammanträde.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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FÖRORD 
Integration kan ses utifrån många områden och alla har sin egen uppfattning om vad 

integration är. Historiskt har Gislaveds kommun haft en stor invandring som bidragit till 

kommunens starka utveckling och att vi idag är en av Sveriges industritätaste regioner. En 

lyckad integration är en viktig del i denna utveckling.  

Kommunen har beslutat att förtydliga vart vi står och hur vi ska arbeta med integration 

genom att ta fram en strategi. En strategi för integration är viktig för att tydligt belysa vilka 

områden som kommunen behöver arbeta lite mer med för att även i framtiden stärka 

kommunens utveckling. Vi vill ge alla invånare i Gislaveds kommun en hög livskvalité samt att 

alla ska känna sig välkomna och delaktiga. Vilka attityder och normer kommunen har kring 

integration och hur vi möter andra kulturer är viktigt att arbeta med. I alla kulturer har vi 

fördomar, vilket är helt naturligt, men det är viktigt att vi vågar öppna oss och möta 

olikheter.  

Gislaveds kommun ska i första hand lyssna till invånarnas önskningar och behov för att 

effektivare kunna utveckla integrationsarbetet. Genom att ta tillvara allas kompetens kan vi 

stärka kommunens utveckling och skapa en än mer positiv bild av vår region.  

 

 

Niclas Palmgren 

Kommunstyrelsens ordförande,  

Gislaveds kommun 

 

Styrgruppen har bestått av följande politiker och tjänstemän: 

Niclas Palmgren (M), ordförande kommunstyrelsen, (sammankallande) 

Marie Johansson (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen 

Bengt Petersson (C), ordförande socialnämnden 

Ylva Samuelsson (S), 2:e vice ordförande socialnämnden 

Inga-Maj Eleholt (C), ordförande barn och utbildningsnämnden 

Bo Kärreskog (S), 2:e vice ordförande barn och utbildningsnämnden  

Karin Gustafsson, kommundirektör 

Monica Svensson, socialchef, socialförvaltningen 

Mats Spånberg, skolchef, barn och utbildningsförvaltningen 

Henrik Hellström, utredare, kommunstyrelsekontoret 
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SAMMANFATTNING 
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun tog 2011 beslut om att arbeta fram en strategi för 

integration, som ska ersätta det nu gällande ”Invandrapolitiska programmet” från 1997. Till 

strategin görs en handlingsplan som tydligt pekar ut det fortsatta integrationsarbetet och 

ansvarsfördelningen inom kommunen. Som underlag till strategin och handlingsplanen har 

kunskap inhämtats från bland annat medborgardialoger, workshops och en kartläggning. 

Integrationsstrategin riktar sig till alla invånare i Gislaveds kommun med fokus utifrån etnisk 

och kulturell bakgrund. 

Det finns en stor mångfald och invånarna i kommunen är födda i över 100 olika länder. 

Kartläggningen visar att alla invånare inte har samma förutsättningar för att förverkliga och 

utveckla sitt vardagsliv. Dagligen sker arbete i den ordinarie kommunala verksamheten och 

kommunen är verksam i ett antal projekt för att stärka integrationen.  

Visionen för integrationsarbetet är att alla invånare i Gislaveds kommun oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga 

och utveckla sitt vardagsliv samt att känna sig delaktiga i kommunen. Utifrån 

bakgrundsarbetet har fyra övergripande mål tagits fram som ska omfatta allt 

integrationsarbete. Därtill har sex områden prioriterats i strategin för att stärka 

integrationen: attityd, arbete, utbildning och språk, boende, socialt deltagande/inflytande och 

mötesplatser. För att nå målen ska alla verksamheter arbeta aktivt med integration i den 

omfattning kommunen har rådighet över.  

Uppdatering av strategin kan göras efter behov men en revidering ska ske vart fjärde år. 

Handlingsplanen ska följas upp varje år och vara en del i det årliga mål- och 

budgetplaneringsarbetet. En representant från varje förvaltning ska utses som ansvarig för 

integrationsarbetet och en arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång per år. Ansvaret 

för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen i samråd med nämnderna. 
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VISION 
Alla invånare i Gislaveds kommun oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ges samma 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt att 

känna sig delaktiga i kommunen.  

ÖVERGRIPANDE MÅL 

 Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.  

 Attityder kring mångfald och integration ska synliggöras som en viktig del av 

kommunens utveckling.  

 Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.  

 Integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen. 

 

INTEGRATIONSOMRÅDEN 

Arbetet med kartläggning, resultat från workshops och medborgardialoger visar att attityd, 

arbete, utbildning, boende, socialt deltagande/inflytande samt mötesplatser är de områden 

som är viktigast att prioritera i Gislaveds kommun för att förbättra integrationen.  

ATTITYD 

Attityd handlar om att respektera och ge möjlighet för andra individer att utvecklas. Ett 

samhälle med positiv attityd till mångfald har mycket större möjligheter att lyckas med 

integrationen och öka trivseln för alla.  

Gislaveds kommun har prioriterat följande mål: 

MÅL 

 Verka för att förbättra attityden kring integration och mångfald. 

 Möjliggöra för en öppen dialog gällande olikheter och fördomar, samt motverka 

diskriminering. 

ARBETE 

Med arbete menas ett jobb som tillgodoser individens behov och ger en långsiktig trygghet. 

Arbete är väsentligt för människors möjlighet till ett tillfredställande vardagsliv och 

utveckling, vilket är en förutsättning för ett fungerande samhälle.  

Gislaveds kommun har prioriterat följande mål: 

MÅL 

 Ta tillvara på varje invånares kompetens och bakgrund.  

 Medverka till att underlätta förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden, så alla får 

likvärdiga möjligheter till arbete.  
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UTBILDNING OCH SPRÅK 

Utbildning, vare sig det gäller grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller språkutbildning, 

är nödvändigt för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i samhället innebär 

att högre utbildning och språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på 

arbetsmarkanden.  

Gislaveds kommun har prioriterat följande mål: 

MÅL 

 Medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och värdet av språkkunskaper. 

 Bidra till ökad förutsättning för att främja och underlätta för utbildning. 

BOENDE 

Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen. Frågan är 

central för att skapa trygghet och livskvalité.  

Gislaveds kommun har prioriterat följande mål: 

MÅL 

 Alla ska ha tillgång till ett skäligt boende på lika villkor. 

 Bidra till ökad mångfald i orternas boendemiljöer. 

SOCIALT DELTAGANDE/INFLYTANDE 

Med socialt deltagande menas möjligheten att påverka sin sociala utveckling, medan inflytande 

handlar om påverkan på samhällets utveckling. Deltagande kan vara aktiviteter på det 

individuella planet vilket också inrymmer vilka normer, värderingar och bemötanderegler 

som finns i en kultur. Inflytande handlar om att tillvarata politiska och demokratiska 

rättigheter och skyldigheter. Båda nivåerna är viktiga för en lyckad samhällsutveckling.  

Gislaveds kommun har prioriterat följande mål: 

MÅL 

 Bidra till ökad möjlighet för socialt deltagande och inflytande.  

 Sprida information och kunskaper om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt 

myndigheters verksamhet.  

MÖTESPLATSER 

För att alla ska kunna känna sig delaktiga är öppna och naturliga mötesplatser viktiga och där 

personer med skilda kulturella, religiösa och sociala bakgrunder kan mötas på lika villkor. 

Mötesplatser skapar broar mellan kulturer vilket ger alla invånare ett rikare vardagsliv och 
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bidrar till en positiv tillväxt i samhället.  

Gislaveds kommun har prioriterat följande mål: 

MÅL 

 Medverka till att det finns öppna mötesplatser som uppmuntrar till initiativ och 

möjliggör aktiviteter. 

 Bidra till ökade möjligheter för ett innehållsrikt vardagsliv även utanför skola och 

arbete. 

 

BAKGRUND 
 

I Gislaveds kommun bor det personer som är födda i över 100 olika länder, från världens alla 

kontinenter. Detta är något som kommunen vill ta tillvara på bästa sätt i framtiden.  

Forskning i området visar tydligt på att mångfald bidrar till en positiv utveckling för länder 

och regioner.1 Kulturell mångfald i befolkningen är central när det gäller utvecklandet av 

regioners strategiska roll för innovation och ekonomisk tillväxt. Forskare argumenterar för 

att mångfald leder till ökad tillväxt tack vare en effektiv interaktion mellan enheter som är 

olika.2 

GLOBALT TILL LOKALT INTEGRATIONSARBETE 

Internationellt 

FNs konvention om mänskliga rättigheter och barnkonvention ligger till grund för 

kommunens arbete i alla verksamheter samt genomsyrar integrationsstrategin och den 

tillhörande handlingsplanen.  

EU 

EU antog 2004 elva grundprinciper för integration (se bilaga 1) som ska vara vägledande för 

medlemsstaterna vid utformningen av policy och program inom integrationsområdet. Det 

finns sedan 2009 en antagen rättslig grund för åtgärder som stödjer ländernas arbete med att 

främja integration. På europeisk nivå deltar Sverige även i Europarådet för integrationsfrågor. 

                                            

 

1
 Hatzigeorgiou, A. (2010b), “Migration as Trade Facilitation: Assessing the Links between International Trade 

and Migration.” 
2
 Nutek (2007). ”Ökad integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet.” 
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Nationellt 

I skrivelsen "Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration"3 presenteras 

inriktning och konkreta insatser inom regeringens sju strategiska områden för integration. 

Regeringens strategi är att politiken i huvudsak inriktas på generella aktiviter som minskar 

utanförskap i samhället. Åtgärder som riktar sig till invandrare som grupp ska bara 

förekomma under den första tiden i Sverige. De sju strategiska områdena är:  

• snabbare etablering för nyanlända invandrare 

• fler i arbete, fler företagare 

• bättre resultat och större likvärdighet i skolan 

• bättre språkkunskaper och större möjligheter till utbildning för vuxna 

• effektiv bekämpning av diskriminering 

• en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap 

• en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av ökande mångfald 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, och länsstyrelserna har i uppdrag 

av regeringen att, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), utveckla och 

förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända. En lokal 

överenskommelse ska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan 

myndigheter samt vara ett strategiskt dokument för hur samverkan kan utvecklas. 

Regionalt 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i uppdrag från regeringen att verka för att det finns 

beredskap och kapacitet för mottagande i länet och skapa överenskommelser med 

kommunerna. Även främja och vidareutveckla samverkan mellan kommuner, myndigheter, 

företag och organisationer som arbetar med nyanlända. Samt följa upp organisering och 

genomförande av insatser för nyanlända i länet.  

I februari 2013 bildades ett integrationsråd i Jönköpings län. Rådet leds av Landshövdingen 

och rådet ska bidra till att integrationsarbetet i Jönköpings län förbättras. Länsstyrelsen tar i 

och med detta fram en strategi för integration med operativa mål för integrationsarbetet i 

Jönköpings län.  

Lokalt 

Det lokala integrationsarbetet sker idag mer eller mindre i alla kommunala verksamheter. 

Strategiskt äger mycket av arbetet rum inom den lokala överenskommelsen (LÖK) som 

funnits sedan 2007. Parter är Gislaveds kommun, Arbetsförmedlingen, Primärvården, 

                                            

 

3
 Regeringen. Skr. 2008/09:24 ”Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration” 

http://www.regeringen.se/sb/d/9761/a/111280 
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Migrationsverket, AB Gislavedshus och Gislaved Näringsliv AB. Gislaveds arbete har lyfts upp 

av SKL som ett gott föredöme och representanter från kommunen har ingått i en 

referensgrupp med uppdraget att ta fram nationellt stödmaterial kring LÖK.  

AVGRÄNSNING I STRATEGIN 

Integration inkluderar alla grupper i samhället och integration kan menas utifrån många 

områden. Detta dokument ska ersätta det Invandrarpolitiska programmet från 1997 och i 

linje med uppdraget valdes därför att göra en precisering redan från start. Detta för att 

kunna genomföra en så tydlig och hanterbar strategi som möjligt. Avgränsningen beslutades 

till att: ”strategin för integration omfattar frågor utifrån etnisk och kulturell bakgrund”. Strategin 

behandlar därmed till exempel inte fysisk- och psykisk funktionsnedsättning eller sexuell 

läggning. Handlingsplanen ska ha en bred utgångspunkt där insatserna ska komma till nytta 

för alla invånare och organisationer samt vara generellt inriktade för att stärka livskvalitén 

och deltagandet i samhället. 

DEFINITIONER  

Nedan angivna definitioner beskrivs utifrån etnisk och kulturell bakgrund och ska tolkas inom 

denna avgränsning.  

Utrikes född: Person som är folkbokförd i Sverige men som är född i något annat land. 

Utländsk bakgrund: Person som är utrikes född eller född i Sverige med två utrikes födda 

föräldrar. 

Svensk bakgrund: Person som är född i Sverige med en eller två inrikes födda föräldrar. 

Invandrare: Person som flyttar från ett land till Sverige för att bosätta sig där en längre tid, 

enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år. 

Integration: Definitionen av integration är en individuell uppfattning och skiljer sig mellan 

individer. En övergripande uppfattning är dock att integration avser den sociala process som 

gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet utifrån skilda gruppers intressen, 

erfarenheter och särart. Integration betyder att olika grupper i samhället inte behöver ge upp 

sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. Vidare är 

integration en ömsesidig process även om uppmärksamheten ofta riktas på de grupper som 

ska komma in i samhället. Förändringen involverar både de(n) grupp(er) som ska integreras 

och samhället i stort, det vill säga att både majoriteten och minoriteten ska anpassa sig till 

varandra. 

Mångfald: Det finns ingen officiell definition. Varje individ bär med sig en uppsättning likheter 

och olikheter som gör oss till de unika personer vi är. Mångfald kan ses som ett tillstånd där 

olikheter samspelar på ett bra sätt och leder till produktivitet och kreativitet inom en 

organisation/samhälle. Mångfald handlar om att erkänna alla kulturers jämlikhet och 
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värdighet, liksom varje folks rätt att slå fast och bevara sin kulturella identitet och få den 

respekterad av andra.  

GENOMFÖRANDE AV STRATEGIN 

Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om att arbeta fram en 

strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen som fick ansvaret att ta 

fram en projektplan och leda processarbetet. Arbetet påbörjades under 2012 och ska 

färdigställas under 2014. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur en styrgrupp med politiker från 

kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt 

förvaltningscheferna i respektive nämnd. Styrgruppens ansvar blev att ta fram ett förslag på 

hur integrationsarbetet skulle organiseras. Utvecklingsenhetens utredare utsågs till 

projektledare och ansvarig för att driva arbetet under hela processen. En arbetsgrupp med 

tre personer utsågs och har fungerat som stöd till projektledaren. En rådgivande 

referensgrupp av tjänstemän från den kommunala verksamheten, landstinget samt statlig 

myndighet har fungerat som bollplank. Styr-, referens- och arbetsgruppen har träffats 

kontinuerligt under projekttiden. 

Till strategin görs en handlingsplan som tydligt ska peka ut vad som ska göras framöver inom 

kommunen. Varje nämnd får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur de ska bidra från 

respektive verksamhet till handlingsplanen. Inkomna förslag sammanställs av projektledaren 

och antas av kommunstyrelsen. 

UNDERLAG TILL STRATEGIN 

Som underlag till strategin har kunskap inhämtats från andra kommuners integrationsarbete, 

forskningsrapporter, undersökningar och myndighetstexter. En del i underlaget till strategin 

är den kartläggning som genomförts (se ”Kartläggning av Gislaveds kommun utifrån ett 

integrationsperspektiv”). Kartläggningen är uppdelad i två delar, en som syftar till att visa 

nuläget med statistik och en som visar vad som görs i kommunen idag inom 

integrationsområdet genom projekt och ordinarie verksamhet.  

För att stärka förankringen och få mer kunskap kring integration har ett antal dialoger med 

både invånare och verksamma i kommunen genomförts. Dels en tvådagars workshop med 

tjänstemän inom kommun, landsting och statliga myndigheter, vilket sammanställts i en 

rapport (se ”Rapport LFA-workshop, integration i Gislaveds kommun”). För att få en så bred 

förankring som möjligt genomfördes även medborgardialogsmöten med ungdomar, 

föreningar, utrikes födda och näringslivet. Frågan ”vad är viktigast för att förbättra 

integrationen” ställdes till grupperna vilket resulterade i ett antal prioriterade områden (se 

”Medborgardialog - Strategi för integration”). Med dessa dialogmöten samt kartläggningen 

inhämtades den information som ligger till grund för strategin, med de prioriterade 

integrationsområdena och målen.  
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ANDRA STYRDOKUMENT I GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunens övriga styrdokument har granskats för att i möjligaste mån koppla samman 

integrationsstrategin med nuvarande visioner och mål. Alla dokument är viktiga och några av 

de mer relevanta styrdokumenten presenteras nedan. 

Strategin för folkhälsa är tydligt kopplat till integrationsprocessen och samverkan med 

folkhälsoarbetet ska därför utvecklas. Det Kulturpolitiska programmet syftar till att ge 

upplevelser, ökad bildningsnivå och hög livskvalité vilket går hand i hand med 

integrationsstrategins mål. Det finns Riktlinjer för bostadsförsörjningen och det arbetet påverkar 

möjligheterna för att nå målen i integrationsstrategin. Jämställdhet är en självklar 

utgångspunkt för att uppfylla målen i integrationsstrategin och därför är Jämställdhetsplanen 

central. För att uppfylla målen i integrationsstrategin måste även aktiviteterna förhålla sig till 

målen för Tillgänglighetsstrategin. Kommunen har antagit en Bemötandepolicy och integrationen 

underlättas med ett bra bemötande från kommunen. Den Internationella strategin säger att 

”kommunens internationella arbete syftar till att främja utbyte, förståelse och samverkan 

mellan människor, kulturer och nationer…” vilket överensstämmer med integrationsmålen. 

Näringslivsstrategin som är under process har skett i samverkan med integrationsstrategin. 

Respektive styrgrupper har tillsammans genomfört dialoger med syftet att på ett tydligt sätt 

gemensamt hantera integrationsfrågan ur ett näringslivs- och arbetsmarknadsperspektiv. 

 

NULÄGESBESKRIVNING 

Utrikes födda (och utländsk bakgrund) ska inte ses som en homogen grupp, utan det är 

viktigt att se att det skiljer sig på individnivå, men för att belysa de olika möjligheter som 

finns i samhället är en generalisering nödvändig. 

KARTLÄGGNING 

Gislaveds kommun har en minskande folkmängd och stigande medelålder. Andelen utrikes 

födda invånare är 17,2 % (2012) och andelen med utländsk bakgrund är 23.5 % (2012). Utav 

alla barn (0-17 år) är andelen barn med minst en utrikes född förälder 31,6 % (2012). 

Tätorterna har en högre andel invånare med utländsk bakgrund än landsbygden.  

Kartläggningen visar att alla i Gislaveds kommun inte har samma möjligheter sett utifrån ett 

antal olika indikatorer. Arbetslösheten för utrikes födda är generellt högre och speciellt 

ungdomsarbetslösheten. Jämfört med riket ligger Gislaved på samma arbetslöshetsnivå men 

andelen i program med aktivitetsstöd är högre än riksgenomsnittet. Arbetslösheten skiljer sig 

mellan könen, där kvinnorna överlag har högre arbetslöshet. Sett till utbildningsnivån är det 

en relativt hög andel utrikes födda med eftergymnasial utbildning samtidigt som det är en 

relativt hög andel som endast har förgymnasial utbildning. Barnfattigdomen är betydligt högre 

för barn med utländsk bakgrund. Det sociala deltagandet sett utifrån valdeltagande och 

förtroendevalda är andelen lägre för utrikes födda. Sett till födelseregion har invånare födda 
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utanför EU högst arbetslöshet, lägst inkomstnivå och högre andel som inte äger deras 

bostad.  

VERKSAMHETER OCH PROJEKT 

Det finns en väl etablerad verksamhet kring invandring och integration generellt som sker på 

individuell- och verksamhetsnivå med både barn- och vuxenperspektiv. Arbete med 

integrationsfrågor finns i de flesta förvaltningarna på ett eller annat plan. Stor del av det 

nuvarande arbetet sker under socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Den lokala 

överenskommelsen är ett samverkansavtal som berör ett flertal punkter som jämlikhet, 

arbete, samverkan, svenska för invandrare, samhällsorientering och hälsa. Genom 

överenskommelsen har kommuns samtliga nämnder och förvaltningar åtagit sig att ställa 

praktikplatser till förfogande, samverka i centrala frågor och samverka med andra kommuner 

i regionen för att underlätta integrationen.  

Kommunen genomför många insatser för att främja integrationen (se kartläggningen). Sedan 

2008 har kommunen drivit eller varit delägare i 14 projekt och två samverkansorgan. Fyra av 

de avslutade projekten har blivit permanent verksamhet. Flera av projekten har riktats mot 

invandrare och ungdomar för att minska arbetslösheten. Utvärderingar av projekten visar att 

de till stora delar varit lyckade och i stora drag uppnått målen.  

Trots redan pågående arbete och goda insatser är inte integrationsarbetet tillräckligt. Denna 

strategi och kommande handlingsplan är av värde för att utveckla integrationsarbetet i rätt 

riktning.  

 

INSATSER FÖR ATT NÅ MÅLEN 

Kommunen ska verka för att skapa en positiv bild och lyfta goda exempel som sker inom 

integration. Genom att ha tydliga mål, följa upp arbetet regelbundet och införliva normer och 

arbetssätt som främjar integrationen ska en långsiktig förbättring säkerställas. För att 

förankra det lokala arbetet i ett globalt perspektiv bör strategin och handlingsplanen 

återkopplas mot bland annat EUs 11-punktsprogram. 

ANSVAR OCH FORTSATT ARBETE 

För att nå målen ska alla förvaltningar arbeta aktivt utifrån integrationsstrategin både ur ett 

attitydperspektiv och med reella insatser. En representant från varje förvaltning ska utses 

som ansvarig för integrationsarbetet och en arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång 

per år. Uppdatering av strategin kan göras efter behov men en revidering ska ske vart fjärde 

år. Handlingsplanen ska följas upp varje år och vara en del i det årliga mål- och 

budgetplaneringsarbetet. Ansvaret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen i 

samråd med nämnderna.  
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BILAGA 1 - EUS ELVA GRUNDPRINCIPER FÖR INTEGRATION 
 

1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla 

invandrare och invånare i medlemsstaterna 

 

2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar 

 

3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för 

invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att synliggöra 

dessa bidrag 

 

4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är absolut 

nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna grundläggande 

kunskap är viktigt för en framgångsrik integration 

 

5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, och i synnerhet deras 

efterkommande, beredda att bli mer framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet 

 

6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata varor och tjänster på 

samma grund som inhemska medborgare och utan diskriminering har grundläggande 

betydelse för en bättre integration 

 

7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare är en 

grundläggande mekanism för integration. Gemensamma forum, en interkulturell dialog, 

utbildning om invandrare och invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i 

stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare 

 

8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte strider mot andra okränkbara europeiska 

rättigheter eller den nationella lagstiftningen 

 

9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av 

integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på lokal nivå, som stöder deras 

integration  

 

10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta politikområden 

och myndighetsnivåer och offentliga tjänster är en viktig faktor vid utformningen och 

genomförandet av den allmänna politiken 

 

11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är nödvändigt för att 

anpassa politiken, utvärdera framstegen när det gäller integrationen och göra 

informationsutbytet effektivare 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §331 Dnr: KS.2014.149

Ansökan om tilläggsanslag för vägbidrag för enskilda vägar

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 18 juni 2014 ansökt om tilläggsanslag för
utbetalning av vägbidrag med 550 tkr.

Tekniska nämnden har i budget 2014 ett anslag på 1 950 tkr för vägbidrag och
detta anslag räknar nämnden med att det kommer att förbrukas. Utöver dessa
årliga kostnader har det inkommit ansökningar om ytterligare 550 tkr i
iståndssättningsbidrag.

Kommunfullmäktige har i beslut om ”riktlinjer för ekonomi- och
verksamhetsstyrning” angivit följande:

att kommunfullmäktige har anslagit ett nettoanslag på nämndsnivå. Tilldelat
nettoanslag utgör den yttersta gränsen för nämndens resursförbrukning och är därför
överordnad beslut om servicenivå och kvalitetsutfästelse. Nämnden är därför skyldig
att själv aktualisera frågan om anpassning av verksamheten när upprättade
helårsprognoser visar att nettoanslaget (på nämndsnivå) inte kommer att räcka.
Tilläggsanslag tunder löpande budgetår kommer principiellt inte att bevilja.

Enligt den helårsprognos som hanterades av kommunfullmäktige den 22 maj
2014, § 82 redovisades ett driftresultat på – 3,4 mnkr. Denna prognos
föranledde kommunfullmäktige att besluta följande:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att nogsamt följa den fortsatta utvecklingen
för att ett negativt driftresultat inte ska uppstå för år 2014.

Kommunstyrelsekontoret ser positivt på att bevilja vägbidrag men det går inte
att bevilja tekniska nämnden det begärda tilläggsanslag med hänvisning till att
kommunfullmäktige har beslutat om ”riktlinjer för ekonomi- och
verksamhetsstyrning” samt prognosen för 2014 års resultat där
kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen är att åtgärda det
prognostiserat negativa resultatet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 22 maj 2014, § 82
Tekniska nämnden den 18 juni 2014, § 82

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att inte bevilja tilläggsanslag till tekniska nämnden med 550 tkr avseende
vägbidrag till enskilda vägar, samt

att tekniska nämnden får aktualisera frågan om omdisponering inom
nämndens befintliga nettoanslag i samband med delårsbokslut 2014.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §364 Dnr: KS.2014.149

Ansökan om tilläggsanslag för vägbidrag för enskilda vägar

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 18 juni 2014 ansökt om tilläggsanslag för
utbetalning av vägbidrag med 550 tkr.

Tekniska nämnden har i budget 2014 ett anslag på 1 950 tkr för vägbidrag och
detta anslag räknar nämnden med att det kommer att förbrukas. Utöver dessa
årliga kostnader har det inkommit ansökningar om ytterligare 550 tkr i
iståndssättningsbidrag.

Kommunfullmäktige har i beslut om ”riktlinjer för ekonomi- och
verksamhetsstyrning” angivit följande:

att kommunfullmäktige har anslagit ett nettoanslag på nämndsnivå. Tilldelat
nettoanslag utgör den yttersta gränsen för nämndens resursförbrukning och är därför
överordnad beslut om servicenivå och kvalitetsutfästelse. Nämnden är därför skyldig
att själv aktualisera frågan om anpassning av verksamheten när upprättade
helårsprognoser visar att nettoanslaget (på nämndsnivå) inte kommer att räcka.
Tilläggsanslag tunder löpande budgetår kommer principiellt inte att bevilja.

Enligt den helårsprognos som hanterades av kommunfullmäktige den 22 maj
2014, § 82 redovisades ett driftresultat på – 3,4 mnkr. Denna prognos
föranledde kommunfullmäktige att besluta följande:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att nogsamt följa den fortsatta utvecklingen
för att ett negativt driftresultat inte ska uppstå för år 2014.

Kommunstyrelsekontoret ser positivt på att bevilja vägbidrag men det går inte
att bevilja tekniska nämnden det begärda tilläggsanslag med hänvisning till att
kommunfullmäktige har beslutat om ”riktlinjer för ekonomi- och
verksamhetsstyrning” samt prognosen för 2014 års resultat där
kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen är att åtgärda det
prognostiserat negativa resultatet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 22 maj 2014, § 82
Tekniska nämnden den 18 juni 2014, § 82
Kommunstyrelsen den 9 september 2014, § 331

Yrkande
Carina Johansson (C): Att bevilja tilläggsanslag till tekniska nämnden med 550
tkr avseende vägbidrag till enskilda vägar och att finansiering sker genom
kommunfullmäktiges förfogande.

Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Ann-Katrin Strand (FP) och
Håkan Josefsson (C): Bifall till Carina Johanssons (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 364 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tilläggsanslag till tekniska nämnden med 550 tkr avseende
vägbidrag till enskilda vägar. Finansiering sker genom
kommunfullmäktiges förfogande.

Protokollsanteckning
Socialdemokratiska gruppen och Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet utan
tar ställning när frågan behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §362 Dnr: KS.2013.31 10

Avstämning medfinansiering Innovationsfabrik Småland

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2013 följande:
att med projektbeskrivningen för Innovationsfabrik Småland, daterad den 30

maj 2013 som grund godkänna Gislaved Näringslivs AB begäran om
finansiering av ett bruttoanslag för fas 1 och 2 med totalt 1 440 tkr,
vilket belopp ska minskas med den medfinansiering som Gislaved
Näringslivs AB kan erhålla från andra deltagare och finansiärer,

att godkänna Gislaved Näringslivs AB begäran om finansiering av ett
bruttoanslag för fas 3 med totalt 1 155 tkr, vilket belopp ska minskas
med den medfinansiering som Gislaved Näringslivs AB kan erhålla från
andra finansiärer,

att Gislaved Näringsliv AB ska vara projektägare och att samtliga
resursbehov/kostnader ska finansieras inom projektet, samt

att finansiering av fas 1 och 2 om 1 440 tkr hämtas ur kommunfullmäktiges
förfogande i 2013 års budget. Finansiering av resterande anslag om
maximalt 1 155 tkr ska beredas ytterligare av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har även den 24 oktober 2013 beslutat om
medfinansiering till fas 3 enligt följande:
att även finansiering av fas 3 om 1 155 tkr ska hämtas ur resultatet för

2013. Beloppet ska minskas med den medfinansiering som Gislaved
Näringsliv AB kan erhålla från andra finansiärer, samt

att uppdra till Gislaved Näringsliv AB, att återredovisa projektet i sin helhet
till kommunfullmäktige.

Innovationsfabrikens kalkyl för fas 1 och 2 uppgår till 1 442 tkr och
kommunens anslag för dessa faser är 1 440 tkr. Efter avdrag för extern
finansiär (Vinnova) med 436 tkr kvarstår för dessa faser 434 tkr av
kommunens anslag.

För fas 3 uppgår Innovationsfabrikens kalkyl till 577 tkr och kommunens anslag
för denna fas är 1 155 tkr vilket innebär att det kvarstår 578 tkr av
kommunfullmäktiges beslutade anslag för fas 3.

Totalt kvarstår därmed 1 012 tkr av kommunfullmäktiges beslutade anslag för
fas 1, 2 och 3.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att kvarstående medel till
Innovationsfabriken, 1 012 tkr, antingen kan omföras till liknande projekt eller
förstärka kommunens ekonomi genom att medlen ej används till annat.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 juni 2013, § 91
Kommunfullmäktige den 24 oktober 2013, § 127
Kommunstyrelsen den 9 september 2014, § 337
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 362 (forts.)

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att kvarstående medel till Innovationsfabriken, 1 012 tkr,
inte omförs till något annat projekt utan används för att förstärka kommunens
ekonomi.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att kvarstående medel till Innovationsfabriken, 1 012 tkr, inte omförs till
något annat projekt utan används för att förstärka kommunens ekonomi.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §363 Dnr: KS.2012.162 00

Disposition av kvarstående medel i GIC, Gislaved i Centrum

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2012 att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att bereda ett avvecklingsförslag av kommunens
engagemang i Gislaved i Centrum, GIC.

Ärendet behandlades vidare av kommunstyrelsen den 10 januari 2013 och det
beslutades att uppdra till kommunens representanter i styrelsen för GIC att
lägga ett förslag till stämman om avveckling av GIC.

Den 25 april 2013, §12 beslutade styrelsen för GIC att föreningen skulle träda i
likvidation.

Likvidationen beslutades av GIC den 28 augusti 2014 baserad på bilagd
förvaltningsberättelse avseende likvidation daterad den 23 juni 2014.
I bilagd förvaltningsberättelse för GIC avseende likvidering framgår att
fördelningen till Gislaveds kommun avseende GIC tillgångar uppgår till 77 974
kr.

Detta belopp kan nu disponeras av Gislaveds kommun till det ändamål som
beslutas av kommunfullmäktige.

De övriga två medlemmarna i GIC, Svensk Handel i Gislaved och
Fastighetsägare i Gislaved har valt att tillskjuta sina fördelade medel till
Gislaveds Näringsliv AB.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2014 har Niclas
Palmgren (M) yrkat att, liksom de två andra före detta handelsägarna, tillskjuta
Gislaveds Näringsliv AB det belopp som fördelats till Gislaveds kommun,
77 974 kr. Det får dock inte användas till lön.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 28 augusti 2012, § 284
Kommunstyrelsen den 10 januari 2013, § 21
Förvaltningsberättelse för Gislaved i Centrum ekonomisk förening
Kommunstyrelsen den 9 september 2014, § 338

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att liksom de två andra före detta handelsägarna tillskjuta Gislaveds
Näringsliv AB det belopp som fördelats till Gislaveds kommun,
77 974 kr. Det får dock inte användas till lön.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §366 Dnr: KS.2014.143 00

Uppföljning och revidering av Policy och strategi för
informationssäkerhet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i september 2011 en Policy och strategi för
informationssäkerhet. Dokumentet anger mål och inriktning för kommunens
arbete med informationssäkerhet samt roller och ansvar. Mål och
förväntningar ska vara uppfyllda inom fem år d.v.s. under år 2016. En nuläges-
och gap-analys har tagits fram under våren 2012. Den visar på gapet mellan
nuläget och förväntningarna som anges i Policyn och strategin för
informationssäkerhetsarbetet. Utifrån detta ska det tas fram dels en
förvaltningsövergripande handlingsplan och dels handlingsplaner för respektive
förvaltning. Uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet görs gentemot
dessa handlingsplaner.

Sammanfattningsvis kan sägas om nuläges- och gap-analysen att en stor del av
de gap som har identifierats kommer att täppas igen genom uppdatering av
förvaltningarnas informationshanteringsplaner och genom framtagandet av
systemsäkerhetsplaner för respektive informationssystem.

För att förenkla arbetet med systemsäkerhetsplaner har
kommunstyrelsekontoret tagit fram en systemsäkerhetsplan – bas, som är
tillräcklig för många system. Systemsäkerhetsplan – bas, innehåller IT-regler
förvaltning, användare, drift och kontinuitet och den ska fastställas av
kommunstyrelsen. Där en riskanalys visar att det krävs en fördjupad
systemsäkerhetsplan för att nå en tillräcklig säkerhetsnivå ska en sådan
upprättas. Respektive nämnd ansvarar för att sådana tas fram och de fastställs
av respektive nämnd. Denna förändring gör att den av kommunfullmäktige
antagna Policy och strategin för informationssäkerhet behöver uppdateras.
Förändringarna är markerade med ett streck i vänstermarginalen och är
föranledda av upplägget med systemsäkerhetsplan – bas.

Enligt MSB:s (Myndigheten för samhällskydd och beredskap)
rekommendationer har Gislaveds kommun valt att ta fram
informationshanteringsplaner utifrån processorienterad
informationskartläggning (processkartläggning) för att därmed få ett bra
underlag för informationshanteringsplaner, klassning och riskanalys. Enligt
Sveriges Kommuner och Landstings checklista för införande av e-arkiv är en
förutsättning att det finns uppdaterade informationshanteringsplaner.
Processkartläggningen och uppdaterade informationshanteringsplaner är också
en viktig grund för arbetet med systemsäkerhetsplaner.

Utgångspunkten i arbetet med processkartläggningar har hela tiden varit att det
inte bara ska användas för informationssäkerhetsarbetet utan också användas
för övrig verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Sedan arbetet påbörjades
har det också bildats ett e-utvecklingsråd i länet som bedriver projekt kring
e-arkiv, kontaktcenter, e-tjänster/självservice etc. Även dessa projekt behöver
ha sin grund i en processkartläggning i verksamheten.

Arbetet kring informationssäkerhet har således växt sedan policyn och
strategin antogs 2011. Detta i kombination med den ökade arbetsbelastning
som har varit på arkivfunktionen under ombyggnaden av kommunhuset har
gjort att målen som anges i strategin inte kommer att vara uppfyllda 2016.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 366 (forts.)

Fullföljs planerna på ett länsgemensamt e-arkiv i skarp drift 2016 kan en mer
rimlig målsättning vara att Gislaveds kommun år 2018 har ett arbetssätt kring
informationssäkerhet som gör att målen uppfylls.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2014
Reviderad Policy och strategi för informationssäkerhet, daterad den 10 juni
2014
Kommunstyrelsen den 9 september 2014, § 329

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av Policy och strategi för informationssäkerhet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad Policy och strategi för informationssäkerhet, daterad den
10 juni 2014, att gälla fr.o.m

att nu gällande Policy och strategi för informationssäkerhet upphör att gälla
fr.o.m, samt

att år 2018 ska Gislaveds kommun ha ett arbetssätt kring
informationssäkerhet som gör att målen i strategin uppfylls.

Expedieras till:
Kanslichefen
Kommunfullmäktige
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  Förslag 2014-06-10 

 

 

Policy 
All hantering av information i Gislaveds kommun ska ske på ett säkert sätt. Syftet med 

att upprätta en policy och strategi för informationssäkerheten är att skapa ett 

styrdokument som anger mål och inriktning för kommunens arbete med 

informationssäkerhet. Dokumentet och dess innehåll ska genom kommunstyrelsen nå 

ut i nämnderna för att säkerställa hela verksamhetens informationshantering.  

 

Strategin ska täcka in all hantering av information oberoende av var den skapas eller i 

vilken form den förekommer. Den ska vara en hjälp för verksamheterna där IT-

enheten, arkivarie, juridisk kompetens och PUL-ansvarig är stödfunktioner genom 

informationssäkerhetssamordnaren.  

 

Utgångspunkten i informationssäkerhetsarbetet är de lagar och förordningar som styr 

på nationell nivå, avtal och andra tekniska förutsättningar som gäller för kommunen, de 

kommunalt antagna styrdokumenten och tidigare erfarenheter.  

 

Med informationssäkerhet avses att: 

 

 rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs  

 informationen är spårbar 

 obehöriga personer inte kan ta del av sekretesskyddad information  

 offentlighetsprincipen kan upprätthållas  

 informationen är och förblir riktig  

 system som hanterar information fungerar väl och i enlighet med sitt syfte  

 användning av informationssystem och Internet kan spåras 

 informationen bevaras och klassas enligt upprättade informations-
hanteringsplaner 

 

Informationssäkerheten är en integrerad del av Gislaveds kommuns verksamhet. Alla 

som hanterar information i någon form har ett ansvar att upprätthålla 

informationssäkerheten. Cheferna i vår kommun har ett ansvar för att denna policy 

och strategi efterlevs samt att aktivt arbeta med handlingsplaner för att nå uppsatta 

mål. Alla anställda inom kommunen ska vara uppmärksamma på att rapportera 

händelser som kan påverka säkerheten för kommunens informationstillgångar. Den 

som använder kommunens informationstillgångar på ett sätt som strider mot gällande 

lagar kan bli föremål för rättsliga åtgärder. 

 

Strategi 

Mål 
För Gislaveds kommuns informationssäkerhetsarbete ska följande gälla, att: 

 

 all personal har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler  
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 att informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och 
stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man  

 ingångna avtal är kända och följs  

 krishanteringsförmågan upprätthålls  

 alla investeringar både i form av information och teknisk utrustning har skydd i 

tillräcklig grad  

 det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för 

extern och intern datakommunikation  

 hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för vår 
verksamhet analyseras fortlöpande  

 händelser i informationssystemen som kan leda till negativa konsekvenser 

förebyggs  

 

Nämnderna ska årligen ta fram en handlingsplan för verksamheten och genomföra en 

uppföljning. Arbetet ska sedan ligga till grund för budgetarbetet.  

 

För de årliga målen anges: 

  

 vad som ska göras under året och hur  

 tidsplan  

 behov av personella och ekonomiska resurser  

 när och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske  

 när och hur våra medarbetare ska informeras och utbildas 
 

Roller och ansvar 

Politisk styrning 
Kommunfullmäktige beslutar om policy och strategi för informationssäkerhetsarbetet.  

 

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och har det övergripande 

ansvaret för informationssäkerhetsarbetet och den information som hanteras inom det 

egna kontoret. Kommunstyrelsen ska även se till att nämnderna ges vägledning genom 

att styra arbetet via informationssäkerhetssamordnaren, samt att avsätta medel för 

arbetet. Kommunstyrelsen fastställer som ett led i detta följande styrdokument: 

 IT-regler, Förvaltning 

 IT-regler, Användare 

 IT-regler, Kontinuitet och drift 

 Digital Agenda för Gislaveds kommun 

 

Varje enskild nämnd ansvarar för den information och de informationssystem som finns 

inom det egna verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen ansvarar för informationen i de 

kommunövergripande verksamhetssystemen. Nämnderna ansvarar också för att en 

handlingsplan tas fram och för att en uppföljning sker årligen under hösten. Denna ska 

sedan hanteras i samband med övrigt kommunövergripande budgetarbete.  
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Operativt ansvar 

Informationssäkerhetssamordnare 

Informationssäkerhetssamordnaren är direkt underställd kommundirektören och har 
det operativa ansvaret för samordning av informationssäkerhetsarbetet. Samordnaren 

ska se till att policyn efterlevs och ge stöd och hjälp till nämnderna genom att initiera 

utbildningar, gemensamma processer och rutiner samt övriga aktiviteter.  

 

Viktiga stödfunktioner i samordningsarbetet är IT-enheten, arkivarie, PUL-ombud samt 

juridisk kompetens från t ex Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.  

Informationsägare 

Förvaltningarna är informationsägare, där förvaltningschef har det verkställande 

ansvaret för den informationen som hanteras inom den egna nämndens 

verksamhetsområden. För information eller informationssystem som hanteras av flera 

förvaltningar ska en huvudansvarig utses.  

Generella krav 
Samtliga informationskanaler ska vara identifierade och finnas med i en förteckning. Av 

denna förteckning ska det framgå vem som är informationsägare. I de fall det är ett 

informationssystem ska detta minst klara den basnivå som myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap identifierar.   

 

För att klara av att bedriva kommunens verksamhet är det viktigt med olika 

informationssystem. För dessa system ska en systemsäkerhetsplan upprättas. 

Kommunstyrelsen fastställer en systemsäkerhetsplan – bas (IT-regler, användare, förvaltning, 

kontinuitet och drift). De säkerhetsnivåer som anges i systemsäkerhetsplan – bas är tillräcklig 

för många system men där en riskanalys visar att det krävs en fördjupad systemsäkerhetsplan 

Kommundirektör 

Informationssäkerhets-
samordnare 

Informationsägare 

Stödkompetenser: 
-IT-enhet 
-Arkivarie 
-PUL-ombud 
-Juridisk kompetens  
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för att nå en tillräcklig säkerhetsnivå ska en sådan upprättas. Respektive nämnd ansvarar 

för att sådana tas fram. Även en dokumenthanteringsplan för varje förvaltningsområde 

ska finnas och regelbundet uppdateras.  

 

Det ska i systemsäkerhetsplanen framgå hur de olika systemen är klassificerade. 

Klassningen ska göras i samarbete med IT-enheten utifrån sekretess, riktighet och 

tillgänglighet, i enlighet med myndigheternas klassningsmodell.  

 
Klassningen ska sedan ligga till grund för kontinuitetsplanering av verksamheten både 

vid normala förhållanden och vid extraordinära händelser. Detta ansvarar kris- och 

beredskapssamordnaren för.  IT-enheten är ansvarig för att upprätta en 

återställningsplan för IT-driften. Båda dessa planer ska hållas uppdaterade löpande.  

 

Utbildning 
All personal ska regelbundet få den utbildning som behövs för att 

informationssäkerheten ska upprätthållas. Utbildningen ska följas upp och utvärderas av 

den som initierar och ansvarar för utbildningen.  

 

Mobilt arbetssätt 
Medarbetare i Gislaveds kommun ska arbeta både mobilt och stationärt för att arbetet 

ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt. Förutsättningar och restriktioner för detta 

ska finnas dokumenterat.  

 

Användning av Internet 
Vid användning av Internet exponeras Gislaveds kommuns namn och därför är det 

viktigt att det är tydligt vilka webbsidor som inte får besökas. Vid hantering av Internet 

ska kommunens etiska regler följas vilket innebär att sidor som innehåller något 

rasistiskt, våldsinriktat, kriminellt, pornografiskt eller på något annat vis är 

diskriminerande inte får besökas. Undantag från detta kan beviljas av chef om 

informationen på sådana sidor kan ha relevans för arbetsuppgifterna.  

 

Allmänna handlingar 
Till allmänna handlingar räknas alla handlingar som kommer in till, lämnar eller förvaras 

hos myndigheten/nämnden oavsett utformning, d.v.s., e-post, sms, brev, foton, datafiler, 

kartor, bandinspelningar etc. Varje medarbetare ansvarar för att informationen 

diarieförs och hanteras enligt gällande regler. Sekretesskyddad information är förbjudet 

att skicka via e-post.  

Sociala medier 
Sociala medier används i allt större utsträckning för att sprida information. Det är inte 

förbjudet att använda dessa i ett professionellt syfte. Kommunstyrelsen har antagit 

riktlinjer och regler kring sociala medier i Gislaveds kommun. 
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Uppföljning och ansvar 
Uppföljning av nämndernas arbete med informationssäkerhet ska ske årligen och 

redovisas till kommunstyrelsen för att finnas med som ett underlag i budgetarbetet. 

Arbetet ska samordnas genom informationssäkerhetssamordnaren, för att vägleda 

förvaltningarna och för att skapa en helhetssyn i kommunen.  

Revidering och uppföljning 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetsarbetet. 

Ändringar av denna policy och strategi ska beslutas av kommunfullmäktige men vissa 

mindre ändringar, som inte strider mot grundidén, kan fattas av kommunstyrelsen. 

Uppföljning ska ske vartannat år av informationssäkerhetssamordnaren.  

 

I samband med uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet ska följande bevakning 

ske, att: 

 beslutade åtgärder är genomförda 

 årliga mål är uppföljda 

 att regler följs 
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