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1 Inledning 

Planeringsdirektivet med budget är i nuläget det övergripande och överordnade styrdokumentet för 

Gislaveds kommuns nämnder och bolagsstyrelser. Inför nästa mandatperiod kommer en kommunplan 
att tas fram. 

 

  

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på sin nivå. De ska 

omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Nämndernas ramar fastställs av 
kommunfullmäktige i november månad och därmed är 2018 års budget fastställd. 

  

Utblicken är det dokument som beskriver nämndens omvärldsanalys och ligger till grund för en mer 

långsiktig planering än planeringsdirektivet. I utblicken beskrivs ingen ekonomisk budget.  

  

  

  

2 Gislaveds kommuns styrmodell 

Kommunfullmäktige antog 15 december 2016 en ny styrmodell. Gislaveds kommun styrmodell är ett 

samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning 

och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa att de politiska viljeinriktningarna får 

genomslag i verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens organisation. 

  

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad 

man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar. 

  

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga 

styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med 

personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra 

verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. 

  

Uppföljning av styrmodellen kommer att rapporteras till kommunfullmäktige fyra gånger per år. 
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Styrmodellen illustreras av nedanstående bild. 

 

3 Värdegrund 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter 

att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. 

  

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I 

mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. 

  

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens mångkulturella 

profil. 

  

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som inte 

äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

  

4 Vision 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till. 

  

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

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen. 
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5 God ekonomisk hushållning 

Vad är ”god ekonomisk hushållning” för Gislaveds kommun? Kommunallagen anger att kommuner 

ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på 

ett ansvarsfullt sätt. 

  

Vad ska kommunen göra? 

 För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning 

  

 För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” 

  

 För personalfrågor skall anges de personalpolitiska mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning” 

  

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att nå 

visionen utifrån vad som anges i de prioriterade områdena. För de prioriterade områdena anges mål 

för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten är god ekonomisk 

hushållning. 

  

5.1 Finansiella mål 

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

  

 Mål Beskrivning 

Mål 1 

Resultatnivån under 

femårsperioden 2016-2020 ska 

uppgå till i genomsnitt minst 30 

mnkr per år * 

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) måste vara positivt om 

ekonomin inte ska försämras. En försämrad ekonomi innebär mindre 

resurser till verksamheten. För att klara kommunen framtida 

pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 30 mnkr. 

Mål 2 

Investeringar exkl. taxefinansierad 

(vatten renhållning) verksamhet 

ska för perioden 2016-2020, som 

genomsnitt, finansieras till 100 % 

med egna medel. 

Finansiering. Hur stor del av investeringarna som finansieras med egna 

medel visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med 

sparade skattemedel. Om denna finansiering är under 100 % tvingas 

kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar 

räntekostnaderna och en mindre del av skatteintäkterna kan användas 

till verksamheterna. 

*Fram till oktober 2016 var det finansiella målet för Gislaveds kommun 15 mnkr/år. Detta påverkar det genomsnittliga resultatet för perioden. 

5.2 Personalpolitiska mål 

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns följande 

personalpolitiska mål. 

  

 Mål Beskrivning 

Mål 1 

Gislaveds kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare. 

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Engagerade 

och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas i våra 

strävanden att skapa den goda verksamhet som medborgarna förväntar 

sig. Därför är det viktigt att det personalpolitiska arbetet drivs framåt, 

för att behålla och rekrytera medarbetare. 
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5.3 Mål och uppdrag 

5.3.1 Mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål: 

5.3.1.1 Barns lärande 

De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är 

delaktiga och att barnperspektivet står i fokus. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom engagemang och 

nyfikenhet. Det ger lust att lära och vilja att lyckas. 

I förskolan och skolan möter de unga tidigt vuxna från näringslivet och samhället i övrigt. Mångfald 

driver utvecklingen framåt och vi möts ofta mellan generationer och kulturer. 

Tillsammans prioriterar vi förebyggande och främjande arbete för barn och ungdomar. 

  

 Mål Beskrivning 

Mål 1 

Andelen elever som når 

behörighet till gymnasieskolan ska 

öka. 

Kommunens verksamheter behöver kraftansamla tillsammans för att 

skapa sammanhang för barn och ungas lärande och goda uppväxtvillkor. 

5.3.1.2 Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgivningen och arbetar för en hållbar utveckling 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val. 

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för 

digitalisering och utveckling av kommunen. 

Invånarna är stolta över sin kommun och tycker att den med sin variation av boendeformer är 

attraktiv att bo i och besöka. Människor möts i Gislaveds kommun.. 

  

 Mål Beskrivning 

Mål 1 
Bygga fler bostäder. Det behöver byggas boende, för olika målgrupper och på olika 

geografiska platser. 

Mål 2 

Öka takten av fiberutbyggnad i 

hela kommunen. 

Hänsyn ska tas till vad som är rimligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Där det inte är möjligt med fiber kan det finnas alternativ till 

fiberutbyggnad. 

5.3.1.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan  

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter en fördjupad samverkan 

med näringslivet som präglas av tillit och förtroende. Det är lätt för företag att etablera sig här. 

Kommunen stödjer näringslivets arbete med kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att utveckla 

infrastrukturen. 

Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra närliggande regioner. 

  

 Mål Beskrivning 

Mål 1 
Samverkan mellan kommunen och 

näringsliv ska intensifieras. 

Samverkan ska underlätta nyetablering av företagande som ska leda till 

fler arbetstillfällen och öka kompetensförsörjningen. 

Mål 2 

Förbättra kommunens service 

och bemötande gentemot 

näringsliv och invånare. 

Samarbetet ska präglas av tillit och förtroende. 
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5.3.2 Uppdrag 

Uppdragtill: Uppdrag 
Slutdatum att redovisa uppdrag 

till kommunfullmäktige 

Barn-och utbildningsnämnden Öka samverkan med näringslivet. 2018-12-31 

Bygg- och miljönämnden Att utreda förutsättningarna för att 

öka andelen solenergi samt att ge våra 

invånare överblick av miljö- och 

ekonomiska vinster. 

2018-09-30 

Tekniska nämnden Utreda möjligheten till att bygga en 

solcellspark på eller i närheten av 

motorbanan. 

2018-09-30 

Bygg- och miljönämnden Öka takten att ta fram/uppdatera 

detaljplaner. En kvalitetsökning  av 

grunduppdraget. 

2018-12-31 

Socialnämnden Öka kvaliteten kring anhörigstödet. En 

kvalitetsökning av grunduppdraget. 

2018-12-31 

Kommunstyrelsen Utreda förutsättningarna för en 

gemensam distributionscentral för 

Gislaveds kommun. Utredningen ska 

omfatta en ekonomisk beräkning samt 

en tidplan för genomförandet och ett 

förslag på organisatoriskt upplägg. 

2018-11-30 Utredning klar för     

ställningstagande 

 

2019-05-31 Finansiering och uppdrag 

Kommunstyrelsen Ta fram underlag för en gemensam 

kostorganisation i Gislaveds kommun 

med start 2019-01-01, inför 

kommunfullmäktiges behandling av 

planeringsdirektivet 2019 i maj 2018. 

Kostorganisationen ska 

organisatoriskt tillhöra Fastighets- och 

servicenämnden. 

2018-05-31 

5.4 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Medborgarens/brukarens perspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Alla kommuninvånares och företags 

tillgång till internet. 

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad 

fiberutbyggnad särskilt kritiskt. 

 

Verksamhetsperspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Uppdaterade detaljplaner för att 

snabbt tillgodose behov av mark. 

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt 

kritiskt att det finns uppdaterade detaljplaner. 

Samverkan internt och externt. För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt 

som externt särskilt kritiskt. 

 

Medarbetarperspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 
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Hållbart medarbetarengagemang är 

en viktig förutsättning för att nå 

goda resultat 

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en 

organisations förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som 

de inom kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet ”hållbart” 

markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta 

andra, inte endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på 

chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta 

engagemang. 

Friska medarbetare är en 

grundförutsättning. 

Vi ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och 

därmed hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter 

tas tillvara. 

Ekonomiperspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Prognossäkerhet vid ekonomiska 

uppföljningar 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är 

det särskilt kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga. 

God ekonomisk hushållning Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett 

effektivt sätt. 

 

6 Planeringsförutsättningar 

Möjligheterna till utveckling i Gislaveds kommun påverkas av vad som sker i resten av Sverige och 

världen. Planeringsförutsättningarna fungerar som en kartläggning och analys av den omvärld och 
närvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

6.1 Omvärldsanalys 

Gislaveds kommun tar fram en omvärldsanalys inför varje mandatperiod. Gällande omvärldsanalys är 
den som utarbetades under 2013. 

Syftet med omvärldsanalysen är att identifiera trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds 

kommun som geografisk plats och som organisation, och som påverkar möjligheterna att nå 

kommunens vision och övergripande mål. Analysen presentera utmaningar och möjligheter för 
Gislaveds kommun och hur man eventuellt skulle kunna möta dessa trender. 

Framtagandet av Omvärldsanalysen sker i projektform med en projektledare från 

kommunstyrelseförvaltningen. Analysen tas fram av en analysgrupp som består av tjänstemän från 

förvaltningarna. Deltagarna väljs ut utifrån att de ska komplettera varandra vad gäller olika perspektiv 

på omvärlden och framtiden. Analysgruppen kommer i sitt arbete att ta tillvara de underlag och 

analyser som tagits fram i kommundirektörens ledningsgrupps fasta beredningsgrupper och operativa 

styrgrupper. Arbetet följs av två referensgrupper, en med kommunstyrelsen och en med 

kommundirektörens ledningsgrupp. Kommunstyrelseförvaltningen leder arbetet och tar fram den 
slutgiltiga produkten. Slutlig analys fastställs av kommunstyrelsen. 

Varje nämnd gör en omvärldsanalys utifrån vad som påverkar nämndens verksamhet på lång och kort 
sikt. 

I nuvarande omvärldsanalys presenteras 15 trender som delas upp i fyra områden: Framtidens 

samhälle, framtidens arbete och näringsliv, framtidens kommun och framtidens miljö. Trenderna 
återges här nedan. 
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6.2 Befolkningsutveckling och prognos 

Befolkningsprognosen för Gislaveds kommun innebär att folkmängden under prognosperioden 2015–

2025 ökar från idag 29 574 med ca 160 personer fram till 2025 med 29 734 personer. I en utblick 

mot år 2030 väntas tillväxten ha avtagit något och befolkningen då uppgå till strax över 29 729 
invånare. 

Framförallt är det en hög inflyttning under åren 2015–2018 som ligger bakom den förväntade 

befolkningstillväxten. När denna sedan avtar väntas kommunen återgå till den nedåtgående trend som 

rådde dessförinnan.  Prognosen tar hänsyn till migrationsverkets prognoser. Det innebär att 

antagandena kring flyktinginvandringen såg annorlunda ut mellan åren. Därför görs ett antagande på 
att befolkningen 2018 uppgår till 29 550 invånare. 

 

Prognosen för perioden 2015–2025 innebär följande: 

Denna prognos utgår från förutsättningarna före 2015. 
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Befolkningsprognos för barn och ungdomar 

- Antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med 20. 

- Antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år ökar med 270. 

- Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16–18 år ökar med 100. 

Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 0-5,6-15 och 16-18 år 

 

Befolkningsprognos för äldre 

- Antalet yngre pensionärer 65–79 år ökar med 320. 

- De äldre pensionärerna 80 år och äldre ökar med 450. 
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Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 65-79 och 80 år och äldre 

 

Befolkningsprognos för invånare i förvärvsarbetande ålder 

- Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19–64 år minskar med närmare 600 personer. 

Faktisk folkmängd, prognos och utblick för befolkning i förvärvsarbetande och icke 

förvärvsarbetande åldrar 

 

För Gislaveds kommun betyder detta att invånarantalet i de åldrar som vanligtvis nyttjar mer av den 
kommunala servicen ökar medan de som vanligtvis inte nyttjar den i samma grad minskar. 

  

6.3 Kommunens övergripande styrande dokument  

Planeringsdirektivet i ett större perspektiv 

Planeringsdirektivet tillsammans med kommunens översiktsplan är de två styrande dokument som 

beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren. Gislaveds kommuns utvecklingsarbete kan 

dock inte ses som isolerat från omvärlden. Kommunen är en del av en logisk kedja som börjar eller 

slutar med den internationella nivån. Det handlar om samverkan på flera nivåer för den gemensamma 

utvecklingen. För varje nivå finns det strategiska dokument (strategier, handlingsplaner m.m.) som 

tillsammans bildar en logisk kedja. I Europa är den mest övergripande strategin ”Europa 2020 – En 

strategi för smart och hållbar utveckling för alla”, på nationell nivå finns exempelvis ”Den nationella 

strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning” och på regional nivå finns en 

”Regional utvecklingsstrategi”. De mål kommunen sätter relaterar till de mål och strategier som finns på 

regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Detta för att säkra en hållbar utveckling i 
kommunen och i omvärlden. 
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Kommunens övergripande strategiska styrdokument 

I arbetet med att utarbeta en budget som leder i riktning med de prioriterade områdena och mål är 
det av stor vikt att även de strategiska styrdokumenten beaktas. 

Planeringsdirektivet tillsammans med kommunens översiktsplan är de två styrande dokumenten som 

beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren. 

I följande sammanställning beskrivs några av de strategiska styrdokumenten: 

 Översiktsplan ÖP 16 

 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010 – 2020 

 Mål och strategi för gång- och cykelvägar 

 Kollektivtrafikstrategi 

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt LSO 

 Tillgänglighetsstrategi 

 Informationssäkerhetspolicy 

 Turismstrategi 

 Kommunal e-hälsa i vård och omsorg 

 Folkhälsostrategi 

 Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014-2018 

 Strategi för ungdomsinflytande 

 Energistrategi och klimatstrategi 
 

6.4 Ekonomiska förutsättningar 

6.4.1 Bokslut 2016 

Nämnd, tkr Nettokostnad Resultat 

Kommunstyrelsen -100 561 +5 142 
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Nämnd, tkr Nettokostnad Resultat 

Överförmyndarnämnden -3 248 +179 

Räddningsnämnden -32 277 +1 276 

Tekniska nämnden -40 143 -655 

Barn- och utbildningsnämnden -752 801 +16 437 

Socialnämnden -579 937 -3 305 

Fritidsnämnden -37 372 +2 895 

Kulturnämnden -30 980 +1 167 

Bygg- och miljönämnden -11 471 +1 047 

Fastighets- och servicenämnden -1 376 +12 299 

Totalt -1 590 166 +36 483 

6.4.2 Skatteunderlagsprognoser – hela punkten är ändrad 

Cirkulär 17:47 2017-09-28, nytt cirkulär sedan kommunfullmäktige i maj. 

Skatteunderlagstillväxten är uppreviderad 2017, nedreviderad 2018 och 2019 samt uppreviderad 

2020. Förklaringen är dels en ändrad syn på sysselsättningsutvecklingen, dels regeringens förslag om 
höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år. 

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år 

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade 

timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt 

för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är 

det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan 

tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som 

finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 15–

74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande siffror för utrikes 

födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken torde det innebära att det råder full 

sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög 

arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda. Kompetensförsörjning av näringslivet och 

kommunen är en avgörande fråga för tillväxten i Gislaveds kommun. I kompetensförsörjningen är en 

viktig del att vi fortsätter driva på att få nyanlända i arbete, t ex genom modell för fördjupad samverkan 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom ramen för LOKEN, (lokal överenskommelse) och 
DUA (delegationen för unga och nyanlända) 

Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår prognos 

sträcker sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturellt 

normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. 

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande 

högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något 

bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i 

gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en 

annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. 

Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande 

nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 

Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att 
inflationen pressas tillbaka under nästa år. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 

2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa 

år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet 

arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt 
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problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BNP* 3,4 3,4 2,8 1,6 1,3 1,6 

Sysselsättning, timmar* 2,1 1,2 0,9 -0,2 0,4 0,4 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,0 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 3,1 3,4 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 

Realt skatteunderlag 2,6 1,6 1,0 0,8 0,5 0,9 

Befolkning 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Skatteunderlagstillväxten avtar gradvis 

Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget vuxit i snabb 

takt 2015–2016. Den goda konjunktur Sverige nu befinner sig i innebär stramare arbetsmarknad med 

tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, 

men därefter försvagas utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget 

motverkas delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar 

som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans. 

Förändring jämfört med SKL:s prognos från december 2016 

Reviderade nationalräkenskaper för 2016 och första halvåret 2017 visar att arbetade timmar låg på en 

högre nivå vid utgången av juni i år än enligt tidigare statistik. Huvuddelen av skillnaden uppstod 2016 

och motsvaras av en lika stor nedrevidering av timlönen, vilket innebär att vår prognos på 

lönesumman 2016 ligger fast. Även ökningen av arbetade timmar hittills 2017 har varit större än vad 

som varit känt, vilket medfört en marginell upprevidering av skatteunderlaget 2017. Vi har dock inte 

ändrat vår bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans 2019. Det innebär att vi nu 
förutser mindre ökning av arbetade timmar 2018 och 2019. 

I Budgetpropositionen för 2018 presenterade regeringen en rad förslag inom arbetsmarknadsområdet 

som sammantaget bedöms höja den potentiella sysselsättningsnivån på några års sikt. Detta har 

föranlett en kraftigare ökning av arbetade timmar 2020 vid konjunkturell balans än enligt vår tidigare 
bedömning. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 

Regeringens prognos har snabbare tillväxt av skatteunderlaget i år och mot slutet av 

prognosperioden än SKL:s. Regeringen baserar sin prognos på större ökning av arbetade timmar än 

SKL:s samtliga år, framförallt 2017 och 2019. Till en mindre del motverkas detta av att SKL räknar 

med snabbare lönehöjningar. Åren 2018 och 2019 räknar SKL även med större beskattningsbara 
sociala ersättningar till hushållen, delvis till följd av att SKL utgår från högre arbetslöshet. 

 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016–2020 

SKL sep 5,0 4,64 3,4 3,5 3,8 3,9 21,7 

Reg sep 4,9 4,8 3,4 4,0 3,9  22,8 
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016–2020 

Esv sep * 5,3 4,5 3,5 3,4 3,4 3,5 21,8 

SKL aug 5,0 4,3 4,1 3,6 3,5  22,3 

*ESV:s prognos gjordes innan Budgetpropositionen för 2018 var publicerad, vilket betyder att förslaget om 

höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år inte var känt. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

I Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos växer skatteunderlaget snabbare än i SKL:s 2016, 

framförallt till följd av högre pensionsinkomster och lägre grundavdrag. SKL:s prognos för 2018 visar 

nästan lika stor ökning av skatteunderlaget som ESV:s trots att SKL men inte ESV beaktat förslaget 

om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Förklaringen är att ESV räknar med svagare 

utveckling av såväl arbetade timmar som timlön. Även 2020 och 2021 har SKL:s prognos större 
skatteunderlagstillväxt än ESV:s på grund av att både timlön och arbetade timmar tilltar snabbare. 

  

  

6.4.3 Antaganden 

Utgångsläget för ramar 2018 är 2017 års nivå. Dessa har justerats med inflationsuppräkning på 2,3 % 
och ca 1 % i effektivisering för 2018. 

Justeringar utifrån demografiförändringar (en befolknings fördelning, storlek och sammansättning), där 

socialnämnden får minskad ram med 680 tkr och barn- och utbildningsnämnden får ökad ram med 8 

868 tkr. 

Skatteunderlaget är beräknat utifrån ett invånarantal på 29 550 alla åren. 

Löneökningar och ökade kostnader för arbetsgivarargifter har kompenserats. 

Statsbidrag är fördelade. 

Ny prognos för skatter och generella statsbidrag har inarbetats i budgeten. 

Kapitaltjänstkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med bokslut. 

6.4.4 Pensionskostnader 

Pensionskostnaderna förväntas öka med 25 mnkr mellan 2017- 2021. Det är framförallt den årliga 

premien för den förmånsbestämda pensionen (FÅP) som ökar. FÅP är man berättigad till om man 

under något kalenderår under anställningen har en pensionsgrundande lön överstigande 7,5 IBB (för 

2017 motsvarar 7,5 IBB en månadslön på 38 438 kr) och vars pensionsunderlag (genomsnittslön) 
överstiger 7,5 IBB. IBB=inkomstbasbelopp. 

  

mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Total summa kostnader 99,8 116,5 118,0 122,5 124,5 

  

6.4.5 Statsbidrag 

Statsbidrag utifrån höstpropositionen är fördelade med ca 1 mnkr till barn- och utbildningsnämnden 
samt drygt 50 tkr till socialnämnden. 

7 Budget 2018  
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Övergripande driftsbudget 

2018 med plan 2019-2021 
     

Belopp i tusentals kronor 

(tkr) 

Budget Budget Budget Budget Budget 

Nämnd/styrelse 2017 2018 2019 2020 2021 

Kommunstyrelsen -104 946 -102 751 -102 032 -101 293 -100 534 

varav Kommunstyrelsens medel 

till förfogande 
-1 108 -818 -818 -818 -818 

 varav klubb/evenemangsstöd  -400 -400 -400 -400 

Överförmyndarnämnden -3 326 -3 398 -3 398 -3 398 -3 398 

Teknisk nämnd 35 702 -36 630 -35 168 -34 693 -34 205 

Socialnämnden -588 716 -591 755 -585 593 -579 259 -572 747 

Räddningsnämnd -30 528 -30 615 -30 307 -29 990 -29 664 

Barn- och utbildningsnämnden -763 407 -774 706 -768 661 -760 195 -751 513 

Fritidsnämnden -36 435 -35 760 -39 250 -38 827 -38 393 

Fastighet- och servicenämnden 58 449 58 443 58 443 58 443 58 443 

Kulturnämnden -33 724 -33 929 -33 569 -33 200 -32 820 

Bygg- och miljönämnd -13 106 -13 679 -13 576 -13 470 -13 362 

Löneuppräkning 2018-2021*  -22 969 -64 170 -113 847 -164 112 

Struktursatsningar/personal-

befrämjande åtgärder* 
 -4 210 -9 210 -10 210 -11 210 

Inflation, netto*   -5 631 -11 253 -16 647 

Summa nämnder -1 551 441 -1 591 960 -1 632 122 -1 671 194 -1 710 161 

      

Pensioner -99 845 -115 839 -118 014 -122 047 -124 476 

KP 62 085 66 000 68 244 70 564 72 963 

Kapitalkostnadsintäkter 111 135 99 626 98 048 93 563 88 059 

Budget kapitalkostn - att fördela -100 496 -100 496 -100 496 -100 496 -100 496 

Avskrivningar -83 728 -74 497 -69 372 -63 137 -59 933 

Välfärdsmedel 26 484 28 594 20 420 12 250 0 

Skatteintäkter 1 307 974 1 347 872 1 388 968 1 429 667 1 470 588 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 293 525 288 172 287 433 293 313 301 410 

Kostnadsutjämning 6 667 3 251 3 251 3 251 3 251 

Regleringsbidrag/-avgift 263 4 457 13 271 19 761 17 459 

LSS-utjämning -5 605 -1 408 -1 408 -1 408 -1 408 

Kommunal fastighetsavgift 45 508 50 188 50 188 50 188 50 188 

Finansiella intäkter 4 041 4 041 4 041 4 041 4 041 

Finansiella kostnader -828 -72 0 0 0 

Räntebelastning pensionsskuld -512 -546 -1 058 -870 -900 

Summa finansiering 1 566 937 1 599 343 1 643 516 1 688 640 1 720 746 

Årets resultat 15 496 7 382 11 394 17 446 10 585 

Budgeterat resultat i % av skatter 

och utjämning 
0,93 % 0,44 % 0,65 % 0,97 % 0,57 % 

 Det genomsnittliga resultatet 2016-2020 i budgeten är i 22,3 mnkr.  
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 Extra struktursatsning på vård- och omsorgspersonal med 2 mnkr 2018 och 4 mnkr 2019. 

Investeringar, skattefinansierat 

Nämnd, tkr 
Investerings-

budget 2018 

Investerings-

budget 2019 

Investerings-

budget 2020 

Investerings-

budget 2021 

Kommunstyrelsen 1 505 1 700 700 700 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 

Räddningsnämnden 4 300 3 900 1 300 5 900 

Tekniska nämnden 21 280 25 500 22 000 29 600 

Barn- och utbildningsnämnden 17 200 15 700 14 300 14 300 

Socialnämnden 7 100 7 200 3 400 3 100 

Fritidsnämnden 5 495 3 300 1 000 700 

Kulturnämnden 2 470 900 700 4 600 

Bygg- och miljönämnden 450 100 100 100 

Fastighets- och 

servicenämnden 
99 700 56 200 37 200 236 000 

Totalt, skattefinansierade 

investeringar 
159 500 114 500 80 700 295 000 

 

  

Investeringar taxefinansierad verksamhet 

Nämnd/styrelse, tkr 
Investerings-

budget 2018 

Investerings-

budget 2019 

Investerings-

budget 2020 

Investerings-

budget 2021 

Tekniska nämnden 20 000 14 000 27 000 21 400 

Dessa investeringar finansieras av taxefinansierad verksamhet. De avser investeringar inom vatten 

och avloppsverksamheterna. 
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Investeringar, särskilda satsningar 

Fastighet/objekt, tkr 

Total budget 

särskilda 

satsningar 

Investerings

budget 

2018 

Investerings

budget 

2019 

Investerings

budget 

2020 

Investerings

budget 

2021 

Glashuset, danslokal Gislaved 23 550 16 300 250   

Hus C, Åsenskolan Anderstorp 32 000 27 000    

Centrala förskolor 26 500 3 500 21 500   

Om/tillbyggnad sporthall, 

Smålandsstenar 
48 000 32 000 15 000 

  

Totalt särskilda satsningar 130 050 78 800 36 750   

Dessa investeringar är särskilda satsningar som är prioriterade framför andra investeringar. Dessa 

ingår i de skattefinansierade investeringarna. 

 

Resultatbudget 

Resultatbudget, mnkr 
Bokslut 

2016 

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Verksamhetens nettokostnader 1 -1 470,2 -1 570,1 -1 642,7 -1 684,3 -1 729,6 

avskrivningar -88,9 -74,2 -74,5 -69,4 -63,1 

Verksamhetens nettokostnader 2 -1 559,2 -1 644,2 1 717,2 -1 753,7 -1 792,7 

      

Skatteintäkter 12 62,8 1 306,0 1 347,9 1 389,0 1 429,7 

Generella statsbidrag 353,8 365,2 373,3 373,2 377,4 

Finansnetto 3,1 3,1 3,4 3,0 3,2 

Årets resultat 60,5 30,0 7,4 11,4 17,4 

 

Finansieringsbudget 

Finansieringsbudget, mnkr 
Bokslut 

2016 

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

      

Årets resultat 60,5 30,0 7,4 11,4 17,4 

Avskrivningar 88,9 74,2 74,5 69,4 63,1 

Ökning av kortfristiga skulder 37,3 0 0 0 0 

Ökning långfristiga skulder 5,7 0 0 0 0 

Summa tillförda medel 192,4 104,2 81,9 80,8 80,6 

      

Nettoinvesteringar -92,3 -142,3 -179,5 -128 ,5 -107,7 

Ökning kortfristiga placeringar -90,0 -25,0 0 0 0 

Ej likvidpåverkande poster 0,2 0 0 0 0 

Minskning långfristiga fordringar -1,5 0 0 0 0 

Ökning varulager -0,2 0 0 0 0 
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Ökning kortfristiga fordringar -42,2 0 0 0 0 

Minskning långfristiga skulder -40,0 -40,0 -30,0 0 0 

Summa använda medel -266,3 -207,3 -209,5 -128,5 -107,7 

      

Förändring av rörelsekapital -73,9 -103,1 -127,6 -47,7 -27,1 

      

Årets kassaflöde/förändring av 

rörelsekapital 
     

Likvida medel vid årets början 109,5 35,6 -67,4 -195,1 -242,8 

Likvida medel vid årets slut 35,6 -67,4 -195,1 -242,8 -269,9 

Förändring av likvida medel -73,9 -103,1 -127,6 -47,7 -27,1 

Kommunen har förutom 115 mnkr i kortfristiga placeringar en checkkredit på 65 mnkr (totalt 180 

mnkr). Om investeringsnivån för 2018 uppnår budgeterad nivå kan ett lånebehov uppstå i slutet av 

2018 alternativt början av 2019. Kommunen har ett lån på 30 mnkr som förfaller i juni 2018 som 
skulle kunna omsättas istället för att återbetalas. I nuläget tros lånebehov uppstå först 2019. 

 

Balansbudget 

Balansbudget, mnkr 
Bokslut 

2016 

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 1 308 1 376 1 491 1 550 1 595 

Omsättningstillgångar 265 188 60 12 -15 

Summa tillgångar 1 573 1 563 1 550 1 561 1 580 

      

Skulder, avsättningar och eget kapital      

Eget kapital 1 094 1 124 1 131 1 143 1 160 

Avsättningar 48 48 48 48 48 

Skulder 431 391 371 361 361 

Summa skulder, avsättningar och 

eget kapital 
1 573 1 563 1 550 1 552 1 569 

      

Soliditet 69,5 % 71,9 % 73,0 % 73,2 % 73,4 % 

8 Kommunala bolag 

Kommunens kommunkoncern är grunden för att säkerställa att de politiska målen uppfylls. 

Styrningen sker utifrån de mål som politikerna sätter upp och de resultat som ska uppnås. 

Kommunkoncernen ska följa samma planerings- och uppföljningsprocess mot kommunfullmäktige, 
oavsett om det är en nämnd eller ett bolag. 

Ekonomiska riktlinjer 

De bolag som är helägda av Gislaveds Kommunhus AB ska enligt ägardirektiven följa de beslut om 

planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds 
Kommunhus AB. 
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Bolagen ska ersätta Gislaveds Kommunhus AB för Management fee (förvaltningskostnader). 

Fakturering sker i efterskott efter utfall. 

  

Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning (2 
år) 

Bolag % fördelning utifrån omsättning 

Gislaved Energi Koncern AB 40 % 

Gislaved Näringsliv AB 2 % 

Gislavedshus AB 56 % 

Gisletorp Lokaler AB 2 % 

  

Aktieutdelning till Gislaved Kommunhus AB 

Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade 

instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB. 

Bolag 
Aktieutdelning enligt 

ägardirektiv 
Budgeterat belopp, tkr 

Gislaved Energi Koncern AB Aktieutdelning ska vara årets 
genomsnittliga statslåneränta plus 

2,5 %. plus 25 % av vinsten för 

koncernen 

1 800 

Gislavedshus AB Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 1 % 

125 

Gisletorp Lokaler AB Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 

2,5 % 

36 

Gislaved Näringsliv AB Ingen aktieutdelning 0 

  

Borgensavgifter 

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 
december och kommunen fakturerar i januari året efter. 

Bolagens omsättning 2016 

Bolag Omsättning 2016, tkr 

Gislaved Energi Koncern AB 128 265 

Gislaved Näringsliv AB 5 180 

AB Gislavedshus 175 616 

Gisletorp Lokaler AB 5 170 
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9 Sammanfattning förändringar sen planeringsdirektiv 

antaget av KF i maj 2017 

Sedan planeringsdirektivet antogs av kommunfullmäktige i maj har förändringar skett som påverkar 
budget för 2018 och åren framöver. 

 Barn- och utbildningsnämnden och fritidsnämnden tilldelades tilläggsanslag i mars för 

övertagande av verksamhet från Gisleparken. Detta har effekt även 2018 och framåt.  

 Antalet invånare har ökat under början av 2017. Antalet invånare i planeringsdirektivet 
beräknas till 29 550, 50 st fler än i maj.  

 Ny skatteprognos med bl a effekter av höstpropositionen ger ökade skatteintäkter/generella 

statsbidrag med drygt 13 mnkr för 2018 för att öka ytterligare 2019-2021. Drygt 1 mnkr av 

dessa fördelas till barn- och utbildningsnämnden och 52 tkr socialnämnden.  

 Gislaved Näringsliv AB blev 2017 helägt och finansieringen av bolaget medförde ett större 

kommunbidrag än tidigare. Kompensation för bl a politikerarvoden, inflation och 

löneuppräkning fanns inte med då och justeras nu med ett extra anslag om ytterligare 280 tkr 
till kommunstyrelsen som hanterar bidraget.  

 Ett klubb/evenemangsstöd inrättas för särskilda satsningar på stöd till klubbar och evenemang. 

En omfördelning sker inom kommunstyrelsens medel till förfogande och KS.  

 Tekniska nämnden tillförs ett tillfälligt stöd under 2018 avseende vägbidrag till enskilda vägar.  

 Gislaveds kommun behöver intensifiera och fördjupa sitt arbete inom säkerhetsområdet i 

syfte att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande i hela kommunkoncernen. Till 
detta ändamål avsätts 500 tkr till kommunstyrelsen.  

 Om/tillbyggnad av Smålandsstenar sporthall, som är en del i kommunens prioriterade 

satsningar, tillskjuts i ökad investeringsbudget totalt 23 mnkr under perioden, Dessa fördelas 

med ytterligare 8 mnkr 2018 och 15 mnkr 2019. Detta får effekter på hyran för 

fritidsnämnden som för 2018 som inte kommer att falla ut varför ramen minskas med 

ca 980 tkr för att öka med 3,9 mnkr 2019. Barn- och utbildningsnämnden kommer som en 

effekt av nybyggnationen få en minskad hyra 2019 med 240 tkr vilket innebär en minskad ram 
med motsvarande belopp.  

 Investeringsbudget för fritidsnämnden påverkas i och med om/tillbyggnad av Smålandsstenars 

sporthall. Fritidsnämndens investeringsram minskas med 1 mnkr 2018 och ökas med 2 mnkr 
2019.  

 Ombyggnaden av hus C i Anderstorp tillskjuts i ökad investeringsbudget totalt 9 mnkr 2018. 

Den höjda investeringsnivån medför ökade hyreskostnader för barn- och utbildningsnämnden 
med 1,9 mnkr för 2019 vilket medför ramhöjning med samma belopp. 

 Nämnderna har kompenserats för löneökningar, ökade arbetsgivaravgifter. Kapitalkostnaden 
budgeteras centralt under året för att tilldelas nämnderna i samband med bokslut varje år.  

 En struktursatsning på vård- och omsorgspersonal i två steg. 2 mnkr ska satsas extra 2018 

och 4 mnkr 2019. 

 En satsning med 10 mnkr på utbyggnaden av IT-infrastrukturen. Satsningen ska genomföras av 

Gislaveds Energikoncern AB. 

 

Nya uppdrag till bygg- och miljönämnden  

 Att utreda förutsättningarna till att öka andelen solenergi samt att ge våra invånare överblick 
av miljö- och ekonomiska vinster. 

 Öka takten på att ta fram/uppdatera detaljplaner. Detta innebär en kvalitetsökning av 
grunduppdraget. För detta kompenseras bygg- och miljönämnden med 600 tkr i ramhöjning. 
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Nytt uppdrag till socialnämnden  

 Öka kvaliteten kring anhörigstödet. Det innebär en kvalitetsökning av grunduppdraget. För 

detta kompenseras socialnämnden med 750 tkr i ramhöjning. 

 

Nya uppdrag till tekniska nämnden 

 Utreda möjligheten till att bygga en solcellspark på eller i närheten av motorbanan. 

 

Nya uppdrag till kommunstyrelsen 

 Utreda förutsättningarna för en gemensam distributionscentral för Gislaveds kommun. 

Utredningen ska omfatta en ekonomisk beräkning samt en tidplan för genomförandet och ett 
förslag på organisatoriskt upplägg. 

 Ta fram underlag för en gemensam kostorganisation i Gislaveds kommun med start 2019-01-

01, inför kommunfullmäktiges behandling av planeringsdirektivet 2019 i maj 2018. 

Kostorganisationen ska organisatoriskt tillhöra Fastighets- och servicenämnden. 

 


