
 
 

 
K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, 
klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande ärenden: 
 
 
Nr Diarienummer Ärendemening  

 
1  KS.2015.1  Fastställande av dagordning 

 
   

2    Nya motioner  
 

   

3 KS.2015.5 Interpellationer 
 

 

4 KS.2015.6  Frågor 
- Fråga angående införande av 
ledsagarkort för anhöriga till 
funktionshindrade 
 

   

5  KS.2015.3  Valärenden  
a) Avsägelse från uppdrag som 
ersättare i styrelsen för 
Davidsonska donationen samt val 
av ny ersättare 
 
b) Val av funktionärer till  
Stiftelsen Davidsonska donationen 
 

   

6  KS.2015.37  Anställning av kommundirektör  
 

   

7  KS.2015.137  Revidering av fritidsnämndens 
regler för föreningsbidrag  
 

   

8  KS.2014.230  Stiftelsen Gisleparken - 
inriktningsbeslut av framtida 
verksamhet  
 

   

9 KS.2014.211 Tilläggsanslag för ombyggnader av 
lokaler för dansverksamhet inom 
kultur och gymnasieskola 
 

 

10 KS.2015.80  Budget 2016 med utblick till 2020  
 

   



11 KS.2015.1  Meddelanden  
 
 

   

 



Gislaved den 9 juni 2015 
 
 
 
 
Niclas Palmgren 
Ordförande        
     
        Karin Gustafsson 

Kommundirektör 
 
 
 
Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 
tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 



Enkel fråga angående införande av ledsagarkort för anhöriga till Funktionshindrade 

De flesta av Sveriges turistatraktioner såsom Liseberg, Skara sommarland, Gröna Lund, kolmårdens 

djurpark, samt en del museer erbjuder idag fri eller rabbaterad entre för ledsagare till 

funktionshindrade. 

Det emda som de kräver -r ett uppvisande acv ett ledsagarkortr, 

Detta är ett jättejust erbjudande men det är äen här som problemen brukar uppstå 

Idag kan man nämligen inte få ett ledsagarkort för sina anhöriga utan enbart för personer som är 

anställda som personliga assistenter, 

Många som är funktionshindrade kan dock vehöva ledsagning utan att för den saken skull behlva ha 

en personlig assistent. 

Dessutom är de här ovan nämnda Turistattraktionerna sådana som man kanske helst väljer att 

besöka under sin semester och då i sin familjs trygghet utan personlig assistent. 

För att Göra ett kort förtydligande ett ledsadarkort är inte detsamma som ett pluspolarkort! 

Jag skulle därför vilja ställa 2 frågor till Ansvarig inom Gislaveskommun 

1 Är det möjligt att införa ett ledsagarkort för anhöriga till funktionshindrade inom Gislaveds 

kommun. 

2: Kan detta i så fall införas redan under denna sommar? 

Peder Winnebrandt 

5verigedemokraterna 



Begäran avenledigande. 

SMÅLANDS STENAR 
2015-06-10 

Kommunfullmäktige 
Gislaveds kommun 

På grund av andra uppdrag begär jag entledigande som ersättare i styrelsen för 
Stiftelsen Davidsonska donationen. 

Smålandsstenar dag som ovan, 



Gislaved den 10 juni 2015 

lnoderaterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Nominering av ny ersättare i Stiftelsen Davidsonska donationen. 

Den moderata fullmäktigegruppen vill som ny ersättare i Stiftelsen Davidsonska donationen 
efter Agneta Karlsson nominera Staffan Sjöblom, Gislaved. 



Personpro[il 
Personuppgifter 

Namn 
Adress 
Postadress 
Emailadress 
Telefon hem 
Telefon arbetet 
Mobiltelefon 
Födelsedatum 

Personlig beskrivning 

Hej, 

Malin Aronsson 
Kungsgatan 19 

Referensid: (103084438 ) 

Datum: 15/03/29 

50333 Borås 
malin.aronsson@hotmail.com 
033416102 
0723-072394 
0723-072394 
1974/09/23 

Mitt namn är Malin Aronsson och det är med stor glädje och förväntan som jag lämnar in min 
ansökan till tjänsten som kommundirektör i Gislaveds kommun. Jag lockas av 
arbetsbeskrivningen och tycker att kravprofilen ni söker stämmer väldigt väl in på mig. Med 
20 års chefserfarenhet inom offentlig sektor, en breddmagister i beteendevetenskap med 
inriktning på team, ledarskap och organisation, ett brett nätverk inom kommuner, 
myndigheter, akademin och rättsväsendet och kanske viktigast; en erkänt skicklig ledare och 
chef tycker jag mig ha det som krävs för att blir en bra kommundirektör. 

Tillsammans med förvaltningscheferna skulle jag ta mig an uppdraget att förverkliga 
politikens visioner och mål för kommunen. Det kommer jag göra genom ett tydligt fokus på 
styrnings- och ledningsfrågorna från kommunfullmäktige ända ut till enskild medarbetare. Jag 
tror på tydliga och gemensamma processer där alla inser att de vi är tillför, kommuninvånama 
och de som verkar i kommunen, alltid ska vara i fokus. 

Mitt viktigaste redskap i mitt ledarskap är nog min kommunikativa förmåga. Jag är väldigt 
synlig i verksamheterna och kommer att röra mig utanför kommunhuset för att träffa chefer 
och medarbetare, värdegrundsarbete i vardagen tänker jag. Ett annat område som jag kommer 
att prioritera är samverkan, samarbete och nätverken utanför Gislaveds kommun som 
organisation, då särskilt med näringslivet, andra kommuner och myndigheter för att nämna 
några exempel. Ni kan med andra ord räkna med en i högsta grad synlig kommundirektör 
utanför kommunhusets väggar som brinner för uppgiften att locka allt fler att bo och leva i 
kommunen, en väldigt viktig faktor för att trygga kommunens fortsatta tillväxt. 

Det är min uppfattning att den tillträdande kommundirektören behöver vara modig, uthållig 
och trygg för att lyckas med de ovan nämnda utmaningarna som bara är exempel på sådant 
som behöver göras. Modig därför att det krävs när mod när invanda mönster ska ifrågasättas 
och uthållig därför att det tar tid att åstadkomma varaktig förändring. Tryggheten behövs för 
att stå stadigt om/när det blåser och min trygghet tar sin utgångspunkt i en övertygelse att mitt 
ledarskap bär. 



Avslutningsvis vill jag säga något om min fina familj. J ag och min man J onas bor tillsammans 
med våra två barn Filippa 13 år och Olle 12 år i Borås. Vi är en aktiv familj som alla tycker 
om att träna och min man och jag är aktiva i barnens intressen. Vi tycker om att resa och 
tillbringar semestern och en del helger i vår stuga i Varberg. 

Jag ser fram ett personligt möte där jag gärna utvecklar mina tankar och lyssnar till era 
förväntningar på den nya kommundirektören. 

Med vänliga hälsningar 

Malin Aronsson 

Kunskaper 

Gislaved 

Anställningar 

Kriminal vården 

Borås Stad 

Uppdraget innebär övergripande ansvar 
som regionchef för häkten, anstalter och 
frivård i region Väst bestående av Västra 
Götaland och Halland. I regionen finns 10 
anstalter, 5 häkten och 5 frivårdskontor 
med 1900 medarbetare och 85 chefer, varav 
10 direktrapporterande till regionchef. 
Regionen har tre chefsnivåer. 
Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa 
påföljder och verka för att minska återfall i 
brott. Som regionchef rapporterar jag till 
chefen för nationella avdelningen för 
anstalt och häkte som i sin tur är direkt 
underställd generaldirektören. I matris 
rapporterar jag också till nationella 
avdelningen för frivård. Jag är anställd av 
generaldirektören. 
Uppdraget innebär övergripande ansvar 
som stadsdelschef för 
stadsdelsförvaltningen Väster i Borås Stad. 

8/112014 -

11112011 -
8/1/2014 



Borås Stad 

Svenljunga kommun 

Förvaltningen är en av tre stadsdelar och 
har ett kommunbidrag på 1,2 mdkr. 
Stadsdelen har 2000 medarbetare som 
bedriver verksamhet för 38 200 invånare 
inom skola, förskola, äldreomsorg, kultur, 
fritid och individ- och familjeomsorg. 
Förvaltningen har tre chefsnivåer och totalt 
83 chefer varav 10 direktrapporterande till 
stadsdelschef. Jag rapporterade till 
Stadsdelsnämnden Väster men var anställd 
av Kommunstyrelsen. Jag tillträdde tjänsten 
som stadsdelschef redan sommaren 2010 
med uppdraget att av fyra tidigare 
kommundelar skapa en stadsdel med start 
januari 2011. Parallellt med uppdraget hade 
jag kvar mitt uppdrag som 
kommundelschef i en av de dåvarande 10 
kommundelarna. Stadsdelen hade initialt 
stora ekonomiska bekymmer vilket i 
huvudsak berodde på tidigare uteblivna 
anpassningar. Jag har lett stadsdelen genom 
ett mycket omfattande anpassnings- och 
besparings arbete med bland annat två 
skolnedläggningar som följd och avsevärda 
personalneddragningar inom alla 
verksamheter. Förvaltningen har sedan 
2012 en ekonomi i balans och 
verksamheternas kostnadsnivå är i nivå 
med tilldelade resurser. Jag var utvald av 
kommunchef till koncernledningen för 
Borås Stad tillsammans med vissa 
förvaltnings- och bolagschefer. 
Övergripande ansvar som kommundelschef 
för kommundelsförvaltningen Sjöbo i 
Borås Stad. Förvaltningen var en av tio 
kommundelar och hade ett kommunbidrag 
på 200 mkr. Kommundelen hade 450 
medarbetare som bedrev verksamhet för 
9000 invånare inom skola, förskola, 
äldreomsorg, kultur och fritid. Jag 
rapporterade till kommundelsnämnden men 
var anställd av Kommunstyrelsen. Mycket 
goda resultat, både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt att uppvisa. 
Övergripande ansvar för all teknisk 
verksamhet i Svenljunga kommun. Ansvar 
för lokalförsörjning, gata, park, vatten, 
avlopp, renhållning, fastighetsbildning och 
måltidsverksamhet i kommunen. Fem 
direktrapporterande avdelningschefer. 

9/1/2008 -
12/1/2010 

1/1/2004 -
9/1/2008 



Svenljunga kommun 

Borås Lasarett 

Borås Stad 

Utbildningarlkurser 

Ruter Dam, Ruter Dam 

Kommunal kvalitetsledning, 
DO-partner AB 

chefsutbildning, Borås Stad 

Rapporterade till Kommunstyrelsen och 
förvaltningschef. Inom ramen för uppdraget 
ingick också att företräda Svenljunga 
kommun i externa sammanhang. Mycket 
goda resultat, både ekonomiskt och 
verksarnhetsmässigt att uppvisa. 
Ansvar för kommunens alla kök inom skola 
och äldreomsorg. Första linjens chef över 
35 medarbetare och 12 olika kök. 
Rapporterar till förvaltningschef. 

Verksamhetsutvecklare på 
kostavdelningen. Tjänsten motsvarande inte 
beskrivningen från rekryteringen avseende 
placering i organisation och uppdragets 
innehåll därav den korta anställningstiden. 
Övergripande ansvar för kök inom skola, 
förskola och äldreomsorg. Första linjens 
chef över 35 medarbetare och 10 olika kök. 
De första åren som restaurangföreståndare. 

Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och 
mentorprogram för kvinnliga ledare. Målet 
är att bidra till fler kvinnliga chefer på hög 
nivå i stora företag. Ruter Dams 
verksamhet präglas av affärsmässighet, 
kvalitet, resultat, långsiktighet, kvinnliga 
och manliga affärsnätverk. Ca 1000 
kvinnliga ledare har genomgått programmet 
sedan starten 1987. Programmet pågår 
under ett års tid och är uppbyggt kring 
seminarier, företagsbesök, organiserat 
externt och internt mentorskap. 
Utbildningsprogrammet är anpassat för att 
ge gedigna kunskaper om effektiva 
strategier, metoder och hjälpmedel att 
tillämpa i kommunal verksamhet för att nå 
god tillfredsställelse hos 
kommuninnevånarna samt god 
kostnadseffektivitet. 
6 dagar 

intern chefsutbildning 9 dagar 

2/1/2002 -
12/1/2003 

9/1/2001 -
2/1/2002 

6/1/1995 -
9/1/2001 

1/1/2012 -
11/1/2012 

8/1/2010 -
12/1/2010 

1/1/2009 -



internutbildning 12/1/2009 
Personligt och medvetet 15 dagars chefsutbildning med fokus på det 1/1/2007 -
ledarskap, Human Resource personliga och medvetna ledarskapet 8/1/2007 
AB 
Klart ledarskap, Previa 4 dagar chefsutbildning 5/1/2005 -

5/112005 
PLUS- Personlig PLUS- Personlig ledarutveckling med UGL 4/1/2005 -
ledarutveckling med UGL som grund 4/112005 
som grund, Konsultinnan AB 
Magisterexamen med Utbildningen vänder sig till 1/112004 -
ämnesbredd 40 p, Högskolan yrkesverksamma som parallellt med arbetet 1/112006 
Kristianstad vill bredda sina kunskaper inom ämnet, D-

uppsats skrevs. Inträdeskrav är genomförd 
kandidatexamen om minst 120 p. 
Utbildningen gavs vid Kristianstad 
Högskola med kvartsfart under två år. 

UGL- Utveckling grupp och UGL 8/1/2002 -
ledare, Konsultinnan AB 8/1/2002 
Projektledarutbildning, 3 dagar 10/11200 l -
Edutcus AB 10/112001 
Projektledarskolan - Praktisk Projektledarutbildning 4 dagar 9/112001 -
projektledning, Wenell AB 9/1/2001 
Handelsrätt 1, Högskolan J uridisk översiktskurs 10 poäng 9/1/2001 -
Borås 1/112002 
Chefs- & Ledarutbildning 10 dagar samt projektarbete 11112000 -
"Boråsmodellen"" ÅF SIFU 12/112000 
AB 
Kostekonomlinjen 120 p, Utbildning till chef inom restaurang och 8/111992 -
Göteborgs Universitet storhushåll vid Göteborgs Universitet. 6/1/1995 

Huvudämne kostekonomi. 
Social linje, Marks 2-årig gymnasielinje 8/1/1990 -
gymnasieskola 6/111992 

Andra meriter 



• 

J 



ev Malin Aronsson 

KOMPETENSPROFIL 

Under hela min karriär har jag arbetat som chef. Min uppfattning är att ledarskapet i sig är en 
profession som kräver både utbildning och erfarenhet. Mina styrkor är min förmåga att se 
samband och helheter, ett väl utvecklat systemtänkande. Jag är resultatorienterad och tydlig i min 
kommunikation av mina förväntningar. Jag är också relationsorienterad vilket i kombination gör 
mitt ledarskap starkt, jag brukar aldrig ha några problem med att få medarbetare och chefer att 
vilja arbeta tillsammans med mig. Balans mellan kultur och struktur är avgörande anser jag. Att ha 
roligt på jobbet är mycket viktigt och som chef vill jag vara en förebild. Personer som arbetar 
tillsammans med mig brukar vanligtvis beskriva mig som glad, tydlig, drivande, engagerad, 
kommunikativ och uthållig. 

Jag har mycket goda kunskaper i offentlig förvaltning, både kommunalt, regionalt och statligt. 
Efter att ha arbetat sedan 1995 i kommunal verksamhet har jag mycket goda kunskaper om de 
villkor som gäller för att arbeta i politiskt styrda verksamheter. Jag har stor erfarenhet av att 
arbeta med de sociala hållbarhetsfrågorna, inflytande och delaktighet. J ag har särskilt goda 
kunskaper inom styrning och ledning och arbetar mycket med uppföljning med fokus på 
processer. Vidare är jag övertygad om att grunden för ett framgångsrikt arbete i alla 
organisationer är en tydlig rollfördelning på alla nivåer och med mycket kommunikation mellan 
dessa. 

Jag har gedigen erfarenhet av stora förändringsarbeten och att genomföra omställnings- och 
besparingsarbeten. 

Mitt ledarskap är modernt och utvecklande. För mig betyder det att jag arbetar tillsammans och 
jag värdesätter delaktighet. Jag är en social person som har lätt för att knyta kontakter och skapa 
nätverk. Jag arbetar på strategisk nivå och planerar både på kort och på lång sikt. 

Malin Aronsson Kungsgatan 19, 50333 Borås, hemtfn 033-41 61 02 
tfn dagtid 0723-072394 malin.aronsson@hotmail.com 740923-5566 
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ev Malin Aronsson 

ARBETSLIVSERFARENHET 

Regionchef Kriminalvården Region Väst aug 2014-
Uppdraget innebär övergripande ansvar som regionchef för häkten, anstalter och frivård i region 
Väst bestående av Västra Götaland och Halland. I regionen finns 10 anstalter, 5 häkten och 5 
frivårdskontor med 1900 medarbetare och 85 chefer, varav 10 direktrapporterande till regionchef. 
Regionen har tre chefsnivåer. Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa påföljder och verka för 
att minska återfall i brott. Som regionchef rapporterar jag till chefen för nationella avdelningen 
för anstalt och häkte som i sin tur är direkt underställd generaldirektören. I matris rapporterar jag 
också till nationella avdelningen för frivård. Jag är anställd av generaldirektören. 

Stadsdelschef Borås Stad januari 2011-aug 2014 
Uppdraget innebär övergripande ansvar som stadsdelschef för stadsdelsförvaltningen Väster i 
Borås Stad. Förvaltningen är en av tre stadsdelar och har ett kommunbidrag på 1,2 mdkr. 
Stadsdelen har 2000 medarbetare som bedriver verksamhet för 38 200 invånare inom skola, 
förskola, äldreomsorg, kultur, fritid och individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har tre 
chefsnivåer och totalt 83 chefer varav 10 direktrapporterande till stadsdels chef. Jag rapporterade 
till Stadsdelsnämnden Väster men var anställd av Kommunstyrelsen. Jag tillträdde ~änsten som 
stadsdelschef redan sommaren 2010 med uppdraget att av fyra tidigare kommundelar skapa en 
stadsdel med start januari 2011. Parallellt med uppdraget hade jag kvar mitt uppdrag som 
kommundelschef i en av de dåvarande 10 kommundelarna. Stadsdelen hade initialt stora 
ekonomiska bekymmer vilket i huvudsak berodde på tidigare uteblivna anpassningar. J ag har lett 
stadsdelen genom ett mycket omfattande anpassnings- och besparingsarbete med bland annat två 
skolnedläggningar som följd och avsevärda personalneddragningar inom alla verksamheter. 
Förvaltningen har sedan 2012 en ekonomi i balans och verksamheternas kostnadsnivå är i nivå 
med tilldelade resurser. Jag var utvald av kommunchef till koncernledningen för Borås Stad 
tillsammans med vissa förvaltnings- och bolagschefer. 

Kommundelschef Borås Stad september 2008 - december 2010 
Övergripande ansvar som kommundelschef för kommundels förvaltningen Sjöbo i Borås Stad. 
Förvaltningen var en av tio kommundelar och hade ett kommunbidrag på 200 mkr. 
Kommundelen hade 450 medarbetare som bedrev verksamhet för 9000 invånare inom skola, 
förskola, äldreomsorg, kultur och fritid. J ag rapporterade till kommundelsnämnden men var 
anställd av Kommunstyrelsen. Mycket goda resultat, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
att uppvisa. 

Teknisk chef Svenljunga kommun januari 2004 - september 2008 
Övergripande ansvar för all teknisk verksamhet i Svenljunga kommun. Ansvar för 
lokalförsörjning, gata, park, vatten, avlopp, renhållning, fastighetsbildning och måltidsverksamhet 
i kommunen. Fem direktrapporterande avdelningschefer. Rapporterade till Kommunstyrelsen 
och förvaltningschef. Inom ramen för uppdraget ingick också att företräda Svenljunga kommun i 
externa sammanhang. Mycket goda resultat, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt att 
uppVisa. 

Kostchef Svenljunga kommun februari 2002 - december 2003 
Ansvar för kommunens alla kök inom skola och äldreomsorg. Första linjens chef över 35 
medarbetare och 12 olika kök. Rapporterar till förvaltnings chef. 

Malin Aronsson Kungsgatan 19, 503 33 Borås, hemtfn 033-41 61 02 
tfn dagtid 0723-072394 malin.aronsson@hotmail.com 740923-5566 
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CV Malin Aronsson 

Projektkoordinator Borås Lasarett september 2001- februari 2002 
Verksamhetsutvecklare på kostavdelningen. Tjänsten motsvarande inte beskrivningen från 
rekryteringen avseende placering i organisation och uppdragets innehåll därav den korta 
anställningstiden. 

Kostekonom Borås Stad juni 1995 - september 2001 
Övergripande ansvar för kök inom skola, förskola och äldreomsorg. Första linjens chef över 35 
medarbetare och 10 olika kök. De första åren som restaurangföreståndare. 

UTBILDNING 

Magisterexamen med ämnesbredd: ledarskap. team & organisation 40 p 2004 - 2006 
Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som parallellt med arbetet vill bredda sina kunskaper 
inom ämnet, D-uppsats skrevs. Inträdeskrav är genomförd kandidatexamen om minst 120 p. 
Utbildningen gavs vid Kristianstad Högskola med kvarts fart under två år. 

Juridisk översiktskurs. Handelsrätt l. 10 p. 2002 
Högskolan Borås 

Kostekonomlinjen 120 p. 1992 - 1995 
Utbildning till chef inom restaurang och storhushåll vid Göteborgs Universitet. Huvudämne 
kostekonomi. 

Social linje 2 år 1990-1992 
Marks Gymnasieskola 

ÖVRIGA KURSER 

Ruter Dam. 2012 
Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga ledare. Målet är att bidra till 
fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag. Ruter Dams verksamhet präglas av 
affärsmässighet, kvalitet, resultat, långsiktighet, kvinnliga och manliga affärsnätverk. Ca 1000 
kvinnliga ledare har genomgått programmet sedan starten 1987. Programmet pågår under ett års 
tid och är uppbyggt kring seminarier, företagsbesök, organiserat externt och internt mentorskap. 

Chefsutbildning. internutbildning Borås stad. 2009 
9 heldagar 

Personligt & medvetet ledarskap. 2007 
15 heldagar, Human Resource AB 

Kommunal Kvalitetsledning. 2010 
Utbildningsprogrammet är anpassat för att ge gedigna kunskaper om effektiva strategier, metoder 
och hjälpmedel att tillämpa i kommunal verksamhet för att nå god tillfredsställelse hos 
kommuninnevånarna samt god kostnadseffektivitet. 
6 dagar, DO-partner AB 

Malin Aronsson Kungsgatan 19, 503 33 Borås, hemtfn 033-41 6102 
tfn dagtid 0723-072394 malin.aronsson@hotmail.com 740923-5566 
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ev Malin Aronsson 

Klart ledarskap. 2005 
4 dagar, Previa 

PLUS- Personlig ledarutveckling med UGL som grund. 2003 
5 dagar, Konsultinnan 

UGL- Utveckling grupp och ledare. 2002 
5 dagar, Konsultinnan 

Projektledarskolan - Praktisk projektledning. 2001 
4 dagar, Wenell AB 

Projektledning. 2001 
3 dagar, Eductus 

Chefs- & Ledarutbildning "Boråsmodellen" . 2000 
1 O dagar samt projektarbete, AF SIFU AB 

sPRÅK OCH IT -KUNSKAPER 

Engelska 
Goda kunskaper i tal och skrift 

IT -kunskaper 
Avancerad användare av de vanligaste administrativa dataprogrammen. Använder sociala medier; 
twitter, facebook och instagram, både privat och i arbetet. 

PERSONLIGT 

Jag är 40 år och bor tillsammans med min familj i Borås. Familjen består av min man Jonas 44 år, 
Filippa 13 år, Olle 11 år och hunden Wilma. Jag tillbringar mycket tid med barnens intressen 
såsom konståkning och fotboll. 

Jag tränar mycket, mest simning och löpning. Jag tycker det är viktigt för att må bra och orka 
mer. På vintern åker vi gärna slalom och på sommaren tillbringar vi mycket tid i sommarstugan i 
Varberg. Jag är mycket intresserad av mat och matlagning. Familjen har ett stort socialt nätverk 
och vi umgås gärna med familj och vänner. 

Malin Aronsson Kungsgatan 19, 503 33 Borås, hemtfn 033-41 61 02 
tfn dagtid 0723-072394 malin.aronsson@hotmail.com 740923-5566 
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CV Malin Aronsson 

ÖVRIGT 

Samverkanspriset Göteborgs Universitet 2014 
Samverkanspriset instiftades 2010 av Göteborgs universitet för att uppmärksamma goda insatser 
vad gäller samverkan mellan universitetet och dess omvärld. Priset tilldelades 2014 Centrum för 
utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende CERA som består av Göteborgs 
universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, FoU i Väst/GR, Kriminalvården och 
Länsstyrelsen Västra Götaland. Tillsammans med styrgruppen mottog jag priset i samband med 
den årliga promotionen. Läs mer på www.ccra.gu.sc 

Mentor i mentorprogram IOR 
Borås Stad ingår tillsammans med flera större myndigheter och kommuner i ett samarbete kring 
mentorskap. Syftet är att samarbetet ska komplettera egna interna mentorprogram. De som blir 
mentorer verkar på exekutiv nivå och adepterna är personer som verksamheten vill satsa särskilt 
på. Från Borås Stad deltog jag under flera år som mentor. 

Utvald till nätverket Nova Pro, www.novapro.se 
Nova Pro-nätverkets affärsidi: är att sammanföra särskilt talangfulla individer med de mest 
intressanta arbetsgivarna. Samtliga medlemmar i nätverket har genomgått en rigorös 
urvalsprocess där varje kandidats akademiska meriter och logiska förmåga, emotionell intelligens, 
affärsmässig intelligens och driv har utvärderats och bedömts. 

Findus Diet Stipendium år 2001 
Tilldelades Findus diet stipendium år 2001 med motiveringen att "jag på ett engagerat och 
målmedvetet sätt arbetat för att värna matglädjen hos personer med tugg- och sväljsvårigheter". 

REFERENSER 

Har goda referenser som lämnas på begäran. 

Malin Aronsson Kungsgatan 19, 503 33 Borås, hemtfn 033-41 61 02 
tfn dagtid 0723-072394 malin.aronsson@hotmail.com 740923-5566 
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BGISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Plats: 

Förhandlingsparter: 

Närvarande: Kommunen 

Kommunal 
Vision 
Lärarförbundet 
Sveriges Skolledare 

Övriga fackliga 

2015-05-29 

Förhandling II § MBL 

Nissan, Kommunhuset 

Gislaveds kommun och samtliga 
fackliga organisationer 

Suzi Pergel. personalchef 
Johanna Purnell, personalkonsult 

Maybritt Reljanovic 
Per-Olof lidholm 
Pål Bernhardsson 
Ulf Jiretorn 

Kallade, ej närvarande 

Ärende: Förhandling enligt I I § MBL avseende rekrytering av kommundirektör 

§ I 
Arbetsgivaren har kallat till förhandling gällande rekrytering av kommundirektör. 

§2 
Personalchef Suzi Pergel informerar att kommunstyrelsens personalutskott beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anställa Malin Aronsson som 
kommundirektör för Gislaveds kommun. 

§3 
Samtliga närvarande fackliga organisationer yrkar att arbetsgivaren gör en ny rekrytering. 

§4 
Arbetsgivaren avslår yrkandet. 

§5 
Förhandlingarna avslutas i oenighet. 

Vid protokollet: 

Johanna Purnell 

Justeras: 



IGISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Suzi Pergel 

För Vision: 

2015-05-29 

För Lärarförbundet: 

~ p. ernhardsson 

För Kommunal: 

~~ 
May ritt ReljanoViV 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §199 Dnr: KS.2015.37

Rekrytering av kommundirektör

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens personalutskott har den 18 maj 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anställa Malin Aronsson som ny kommundirektör från
och med den 1 november 2015 samt att uppdra till personalchefen att
genomföra förhandlingar med de fackliga organisationerna den 29 maj 2015
inför beslut.

Intervjuer har hållits med fem kandidater. Arbetsgivaren har gått vidare med
att genomföra personlighetstester och referenstagning på tre av kandidaterna.
Förord har lämnats av fackliga organisationer, kommunstyrelseförvaltningens
ledningsgrupp samt förvaltningschefsgruppen.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
MBL-protokoll daterat den 29 maj 2015
Kommunstyrelsens personalutskott den 18 maj 2015, §13

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Niclas Palmgren (M), Peter Bruhn
(MP), Lennart Kastberg (KD), Anders Gustafsson (SD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anställa Malin Aronsson som ny kommundirektör från och med den
1 november 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §11 Dnr: FN.2015.1  805 

 

Gislaveds Motorklubb, ansökan om höjning av driftbidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om en höjning av nuvarande driftbidrag för 

motoranläggningen/NTEX Arena. Föreningen har enligt gällande bidragsnormer 

fått ett sänkt driftbidrag det senaste året. I skrivelsen framhålls att föreningens 

kostnader för anläggningen är långt högre än bidraget. Föreningen har också 

gjort en jämförelse med andra kommuners stöd till speedwayföreningar. Jan 

Josefsson och Tommy Nilsson framför ett antal argument för att få ett ökat 

stöd för att klara driften av motoranläggningen. 

 

Malin Sveningsson informerar ledamöterna om alla turer kring kommunens 

övertagande av motoranläggningen. 

 

Ledamöterna ställer ett antal frågor till föreningsrepresentanterna och 

diskuterar sedan ärendet ingående. 

 

Arbetsutskottet enas om att bidragsnormerna H1 och H2 i driftbidraget borde 

höjas. En jämförelse görs med friidrottsanläggningen. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaveds Motorklubb, ansökan om höjning av driftbidrag till driften av NTEX 

Arena 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Gislaveds Motorklubb, ansökan om 

höjning av driftbidrag, daterad den 9 januari 2015 

Arbetsutskottets protokoll den 15 januari 2015, § 4 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att normen H1 höjs till 105 000 kr 

och normen H 2 höjs till 75 000 kr att gälla år 2015, samt 

 

att förändringen skall ske inom nuvarande budgetram. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaveds Motorklubb 

Kommunstyrelsen 
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Fritidsnämndens normer 
för kommunala bidrag 

Ungdomsföreningar (Ej idrott) 
 

 
Antagen KF 30§ 2014-02-27 
Antagen FN 1§ 2014-01-07 
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ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 
 

Bidragsberättigade föreningar 
 
En ungdomsorganisation definieras som en förening som bedriver verksamhet 
för ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan 
den ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad ungdomsförening. 
 
1. Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort och vara verksam 

i Gislaveds kommun. 
 
2. Bidrag ska sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller 

avdelning. 
 
3. Sökande förening måste uppfylla följande villkor: 
a) vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer, 
b) ska ha en vald styrelse och antagna stadgar, 
c) ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation, 
d) ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar, i åldern 
 7 – 25 år, samt minst 100 genomförda deltagaraktiviteter per år, 
e) ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga 

medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom 
bingomedlem, supportermedlem, o.d. räknas inte som medlem, 

f) ska ha konto eller giro i föreningens namn, 
g) ska vara registrerad av fritidskontoret, 
h) ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen eller 

e-postadress knuten till föreningen. 
 
4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den 

person som föreningen utsett att teckna föreningens firma. 
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5. Med ansökan om grundbidrag skall årligen följa verksamhetsberättelse, 
ekonomisk rapport samt revisionsberättelse. 

 
6. Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller 

kommunalt bidrag tidigast tre månader efter beslutsdatum. 
Vid förhyrning av kommunal idrottslokal får föreningen den 
subventionerade taxan, tidigast tre månader efter godkänt beslutsdatum. 

 
Förening som inte uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som 
bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad 
ansökan.  (Ny punkt, text fanns tidigare utspridd i foldern) 

 
7. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger 

kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas. 
 
8. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för 

motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal 
nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritidsnämnden får 
inte söka bidrag hos annan kommunal nämnd. 

 
9. Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper, 

protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som 
fritidsnämnden bestämmer. 

 
10. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt 

uteblir helt. Fritidsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om 
kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om 
förening skall stängas av som bidragsberättigad förening. 

 
11. Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens 

stöd till de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet. 
 
12. Undantag från bidrags villkoren kan medges efter prövning i 

fritidsnämnden. 
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Bidragsformer 
 
Försent inkommen ansökan riskerar att avslås. Senaste 
ansökningsdatum är angivet vid respektive bidragsart. 
Kommunalt bidrag kan beviljas i följande former: 
 
1. Grundbidrag: 
 Senast 15 mars för en etablerad förening. 
 Grundbidrag fungerar också som startbidrag. 
 Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året. 
2. Lokalt aktivitetsbidrag: 
 Senast 25 februari och 25 augusti. 
3. Drog- och mobbningspolicy: 
 Senast den 15 mars. 
4. Trafikpolicy 
 Senast 30 november 
5. Ledarutbildningsbidrag: 
 Senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs. 
6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler:  
 Senast 15 mars. 
7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar: 
 Senast 15 mars. 
8.a) Stort investeringsbidrag  
 (avser ansökningar på 50 000 kr eller högre) 
 Senast 1november (avser ansökan för nästkommande år) 
8.b) Litet investeringsbidrag  
 (avser ansökningar upp till 50 000 kr) 
 Kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande 
 sammanträde. 
9. Fritidsnämndens förfogande (kan sökas när som helst under året) 
10. Spontan- och/eller uddaverksamheter: 

 Senast 15 mars. 
11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar 
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1. Grundbidrag 
 
Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bestämmelser erhåller ett årligt 
grundbidrag med 1 000 kronor efter ansökan. Bidragsansökan kan ske på 
speciell blankett eller digitalt via interbook på kommunens hemsida och vara 
fritidsnämnden tillhanda senast 15 mars varje år. Till ansökan skall bifogas 
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse. 
 
När en förening nybildas skall ansökan om grundbidrag skickas in till 
fritidskontoret på avsedd blankett, detta kan göras när som helst under året. 
Nybildad förening kan inte söka digitalt. 
 
Grundbidraget fungerar också som startbidrag. 
 
Ansökan skall vara fullständigt ifylld för att behandlas. 
 
Godkänd förening måste årligen redovisa minst 150 deltagaraktiviteter med 
deltagare i åldern 7 – 25 år för att vara fortsatt bidragsberättigad. 
 
Föreningen skall bedriva kontinuerlig verksamhet för ungdomar i åldern 7 – 25 
år för att vara godkänd som bidragsberättigad. Bidrag utgår tre månader från 
den dag föreningen godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottslokal får 
förening den subventionerade taxan tre månader efter ett godkännande. 
 
Fritidsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa 
bestämmelser. 
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2. Lokalt aktivitetsbidrag 
 
Vad gäller för det kommunala aktivitetsbidraget 
En sammankomst skall uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt 
aktivitetsbidrag. Miniantalet för godkänd grupp är tre personer. 
Åldersgränserna för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år(räknas det 
år man fyller). Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet 
deltagaraktiviteter. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla 
gemensam samling och avslutning. Storleken på bidraget bestäms på grundval av 
totalbeloppet och antalet deltagaraktiviteter. 
 
Begränsningar 

� Den som deltar i mer än 1 sammankomst/dag i samma förening får 
endast räknas vid ett tillfälle. 

� Följande aktiviteter är inte bidragsberättigande: 
Ex. fester, läxläsning, firande av högtid, bibel- och koranstudier, 
entrébelagda arrangemang, verksamhet inom skolans ram och 
studiecirklar. 

 
Ansökan om aktivitetsbidrag skall ske på speciell sammanställnings blankett eller 
digitalt via interbook, på kommunen hemsida. Fritidskontoret gör därefter 
beräkningar av bidraget. 
 
Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni söks senast 25 augusti. 
Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december söks senast 25 februari. 
 
 
 
Föreningen måste spara närvarouppgifterna i minst 5 7 år. 
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3. Drog- och mobbningspolicyn 
Förening som redovisar en antagen policy mot droger och mobbing i sin 
verksamhet kommer vid godkännande att erhålla ett förhöjt lokalt aktivitets-
bidrag. Policyn skall vara antagen av föreningens årsmöte och skall årligen finnas 
med på föreningens ledarmöten. 
 
Förening som antagit policy mot droger och mobbing ska första året lämna in 
denna till fritidsnämnden för godkännande. Därefter skall föreningen årligen fylla 
i och lämna in blankett kallad Drog- och mobbingpolicy, årligen 15 mars. 
 
Fritidsnämndens definition av drog och mobbing: 
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. 
Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt 
dopingpreparat. 
Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen utsätter en 
eller flera individer för kränkande ord eller handling. 
 
Krav för godkännande av drog- och mobbingpolicy 
Föreningens ordinarie verksamhet ska vara drogfri.  
 
Policyn ska innehålla: 

� Beskrivning av föreningens inställning samt vilka förhållningsregler 
föreningen har mot droger och mobbing. 

� Hur föreningen agerar när någon (medlem och ledare) bryter mot 
policyn. 

� Hur policyn förankras bland ledare och medlemmar inom föreningen. 
� Varje ledare ska informera sin grupp/sitt lag om föreningens 

avståndstagande till droger och mobbing. 
� Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till ökad 

kunskap om droger och mobbing. 
 
Kontrollinstrument 
Fritidsnämnden godkänner en förenings drog- och mobbningspolicy ett år i 
taget. 
Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt drog- och 
mobbingarbete. 
 
Sanktionssystem 
Fritidsnämnden äger rätt att vidtaga sanktioner i de fall en förening inte lever 
upp till det drog- och mobbningsförebyggande arbete som föreningens drog- 
och mobbningspolicy anger. 
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4. Trafikpolicy 
 
Fritidsnämnden är medveten om att kommunens barn- och ungdomar åker mycket 
bil/buss till och från matcher/arrangemang och andra evenemang inom föreningslivet. 
Fritidsnämnden vill att föreningarna ska bli mer trafikmedvetna och använda 
trafiksäkra transportsätt. Föreningar som antagit en trafikpolicy kan erhålla 
kommunalt stöd för detta. 
 
Fritidsnämndens förhoppning är att föreningen ställer sig bakom riksdagens 
Nollvision. 
Denna Nollvision innebär att riksdagen inte tillåter att någon skadas allvarligt eller 
omkommer i trafiken, se www.trafikverket.se 
 
Fritidsnämnden förutsätter 
 
att Nollvisionen används som utgångspunkt 
 
att föraren är alkohol- och drogfri samt innehar körkort 
 
att alla transporter i samband med föreningens verksamhet ska ske med 

trafiksäkra transportmedel samt följa gällande trafikbestämmelser 
 
att aktiva spelare (idrottsföreningar) inte (bör) kör(a) till och från 

matcher/evenemang 
 
att föreningen utbildar ledare och aktiva i trafiksäkerhet. Fritidskontoret hjälper till 

att samordna utbildning genom NTF 
 
att föreningen åker gemensamt förslagsvis med minibuss eller buss. 

Bussföretag som anlitas ska vara anslutna till Svenska bussbranschens 
riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys 

 
att föreningen upprättar en lista över ansvariga ledare med kontaktuppgifter. 

Listan lämnas till föräldrarna, för att de lätt ska kunna komma i kontakt med 
ledarna vid eventuell olycka 

 
att föreningen upprättar en lista över föräldrarna till de aktiva, för att lätt kunna 

komma i kontakt med dessa vid eventuell olycka 
 
Policyn ska vara antagen av föreningens årsmöte. Information om trafikpolicyn ska 
spridas på föreningens ledar- och föräldramöten. 
 
Förening som redovisar en antagen trafikpolicy, som följer fritidsnämndens 
förutsättning enligt ovan, kan ansöka om policybidrag. 
 
Föreningen måste lämna in sin trafikpolicy, senast 30 november varje år till 
fritidskontoret. 
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5. Ledarutbildningsbidrag 
 
Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och 
styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser, arrangerade av riks-, distrikts- 
eller lokalorganisation. 
 
Endagarskurs skall omfatta minst 4 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 500 kr/deltagare. 
 
Tvådagarskurs skall omfatta minst 8 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 750 kr/deltagare. 
 
Tredagarskurs skall omfatta minst 12 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 950 kr/deltagare. 
 
Fyrdagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 1 250 kr/deltagare. 
 
Veckokurs skall omfatta minst 20 kurstimmar fördelade på minst 5 dagar. 
Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 450 kr/deltagare. 
 
Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kr per bidragsberättigad 
medlem, dock högst 18 000 kr per förening och budgetår. 
 
Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade. 
 
För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter 
fritidsnämndens prövning. 
 
Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör 
kontakta fritidskontoret. 
 
Bidragsansökan sker digitalt via interbook på kommunens hemsida, men kan 
även lämnas in på speciell blankett. 
Ansökan skall kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd 
kursavgift. Ansökan skall ske senast 60 dagar efter utbildningens/kursens avslut. 
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6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler 
 
Föreningar med hyrda lokaler som används huvudsakligen till barn- och 
ungdomsverksamhet i åldern 7 – 25 år kan beviljas lokalbidrag. 
 
Lokalbidrag utgår ej till förening som erhåller driftbidrag. 
 
Förhyrningen skall styrkas med gällande hyreskontrakt! För att lokalbidrag skall 
beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt såväl förhyrning av lokal som 
lokalkostnad. Det är föreningens ansvar att anmäla en lokalförhyrning skriftligt 
till fritidsnämnden så snart det är aktuellt. 
 
För tillfällig/säsongsvis förhyrning i lokaler utgår inget lokalbidrag. 
För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra 
former av arrangemang utgår ej lokalbidrag. 
 
För hyra av match/träningstider i fritidsnämndens lokaler utgår inget 
lokalbidrag. 
 
Vid långtidsförhyrning av verksamhetslokal likställs kommunalägda (undantaget 
lokaltaxa satt av fritidsnämnden) och privatägda lokaler. För att bidrag skall 
kunna utgå måste sådan förhyrning styrkas med giltigt hyreskontrakt samt vara 
godkänd av fritidsnämnden. 
 
Lokalbidrag utgår med 200 kr per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt 
lokalbidrag är dock 75 % av hyreskostnaden. Lägsta variablen väljs. 
 
Bidragsansökan skall ske på speciell blankett eller digitalt via interbook, på 
kommunens hemsida, och vara fritidsnämnden tillhanda senast den 15 mars. 
Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år. 
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7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar 
 
Föreningar som äger egen anläggning kan erhålla kommunalt bidrag. Bidraget 
avser täcka del av kostnaderna för drift, underhåll och reinvestering. 
 
Föreningar som årligen redovisar mindre än 100 deltagaraktiviteter erhåller 
inget driftbidrag, Över 1001 deltagaraktiviteter erhåller föreningen 100 % av 
normens värde. För övriga reduceras bidraget enligt tabellen. 
100 – 250 20 % 
251 – 500 40 % 
501 – 750 60 % 
751 – 1000 80 % 
1001 – 100 % 
 
För att driftbidrag skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt anläggningen i 
förväg. Det är föreningens ansvar att anmäla en anläggning skriftligt till 
fritidsnämnden så snart det är aktuellt. 
 
Föreningar som avser att utöka sin anläggning ska anmäla detta till 
fritidsnämnden, som prövar ärendet för eventuell bidragsjustering. 
 
Bidragsansökan skall ske på speciell blankett och vara fritidsnämnden tillhanda 
senast den 15 mars. Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år. Utbetalning 
sker enligt följande: 
Upp till 15 000 kr � mars 100 % 
upp till 40 000 kr � mars 50 %, maj 50 % 
över 40 000 kr � mars 33,3 %, maj 33,3 % och augusti 33,3 % 
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D. Lokaler 
 
D1. Omklädningsrum på idrottsanläggning 
 med dusch och värme använd året runt, 
 max 300 kvm 200 kr/kvm 
D2. Dito delvis användning under året, 
 max 100 kvm (t.ex. sommaranvändning) 70 kr/kvm 
 
D3. Verksamhets/klubblokalsytor, 1-100 kvm 145 kr/kvm 
 använd året runt 101-200 kvm 70 kr/kvm 
  201- 0 kr/kvm 
D4. Dito delvis användning 1-100 kvm 55 kr/kvm 
 under året 101-200 kvm 25 kr/kvm 
  201- 0 kr/kvm 
 
F. Hundsport 
 
Anläggning för brukshundsklubb EFA 10 000 kr 
Inkluderar övriga normbidrag 
 
L. Övriga anläggningar/lokaler 
L2.  Västbo Skyttecenter EFA 36 000 kr 
L4. Fritidsnämnden prövar varje särskilt fall 
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8.a) Stort Investeringsbidrag 
 
Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 50 000 kr eller högre. 
 
Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av 
anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av 
anläggningen. 
 
Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd 
leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna 
erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. 
 
Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för 
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej. 
 
Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter. 
 
Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp! 
 
Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan. 
Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt. 
 
Ansökan om stort investeringsbidrag skall ske på speciell blankett. Ansökan 
skall vara fritidsnämnden tillhanda senast den 1november. Beviljat bidrag 
betalas nästkommande år med högst 50 % av redovisad kostnad. 
 
Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus 
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid 
återtages bidraget automatiskt till kommunen. 
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8. b) Litet investeringsbidrag 
 
Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 50 000 kr. 
 
Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av 
anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av 
anläggningen. 
 
Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd 
leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna 
erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. 
 
Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för 
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej. 
 
Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter. 
 
Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp! 
 
Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan. 
Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt. 
 
Ansökan om litet investeringsbidrag skall ske på speciell blankett. Ansökan kan 
lämnas in till fritidsnämnden året runt. Beviljat bidrag betalas med högst 50 % av 
redovisad kostnad. 
 
Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus 
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid 
återtages bidraget automatiskt till kommunen. 



 14 

9. Fritidsnämndens förfogande 
 
Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga 
bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. 
Prövning av dessa ansökningar sker av fritidsnämnden i varje enskilt fall. 
 
Ansökan om bidrag ur fritidsnämndens förfogande skall ske på speciell blankett. 
Ansökan kan ske när som helst under året. Fritidsnämnden prövar ansökan så 
snart det är möjligt. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en 
fakturakopia som underlag. 
 
Beviljat bidrag från fritidsnämndens förfogande kan användas senast ett år efter 
bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid 
återtages bidraget automatiskt till kommunen. 
 

10. Spontan- och/eller uddaverksamhet 
 
Förening som bedriver spontan- och/eller uddaverksamhet som ej inryms i 
ordinarie bidragsnormer kan söka bidrag för denna hos fritidsnämnden. 
Ansökan skall avse verksamhetsstöd (Ett För Allt) för det kommande året och 
vara inlämnad till fritidskontoret senast 15 mars året före på speciell blankett. 
 
Fritidsnämnden behandlar ansökan på första möjliga sammanträde och fattar 
beslut i varje enskild ansökan. 
 

11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar 
 
Bidragsberättigad förening erhåller också en starkt subventionerad taxa vid 
förhyrning i kommunala idrottslokaler. Detta gäller inte om aktiviteten är 
entrébelagd. För taxor, se hemsidan. 
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Övrigt 
Bidragsblanketter finns att få på kommunens hemsida (www.gislaved.se), i 
Anderstorps sim- och sporthall, Gisle Sportcenter, Isamon sporthall i Hestra, 
Smålandsstenars sim- och sporthall, Rönneljungs sporthall i Reftele och 
fritidskontoret. 
 
Frågor angående bidragsansökningar, kontakta 
Fritidskontoret, telefon 0371-811 81 
 

Tips på andra bidragsgivare 
 
Leader västra Småland 
Telefon: 0370- 33 10 30, info@leadervastrasmaland.se 
www.leadervastrasmaland.se  
 
Ungdomsstyrelsen 
Telefon 08-566 219 30, info@ungdomsstyrelsen.se 
www.ungdomsstyrelsen.se 
 
Arvsfondsdelegationen 
Telefon 08-700 08 00, info@arvsfonden.se 
http://www.arvsfonden.se/ 
 
Boverket 
Telefon 0455-35 30 00 
www.boverket.se 
 
Folkhälsomyndigheten 
Telefon: 010-205 20 00, info@folkhalsomyndigheten.se 
www.folkhalsomyndigheten.se  
 
Statens Kulturråd 
Telefon 08-519 264 00, kulturradet@kulturradet.se 
www.kur.se 
 
Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond 
Telefon 08-749 32 80, sunnerdahls_handikappfond@telia.com 
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Intresserad att hyra timmar i 
idrottslokalerna? 

Missa inte möjligheten! 
 
 
 
 

Se kommunens hemsida 
www.gislaved.se 
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måste förr eller senare skapa tid för 
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ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 

 

När en förening uppfyller ställda kriterier kan den ansöka och bli godkänd som 
en bidragsberättigad förening. 
 
 

1. Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort och vara verksam 
i Gislaveds kommun. 

 

2. Bidrag ska sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller 
avdelning. 

 

3. Sökande förening måste uppfylla följande villkor: 
a) vara öppen för alla och vara uppbyggd enligt demokratiska principer, 
b) ska ha en vald styrelse och antagna stadgar, 
c) ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation, 
d) ha minst tio medlemmar. Som medlem räknas person med funktionshinder 

eller medlemmar av den personens familj som är inskriven i föreningens 
medlemsmatrikel och som har erlagt fastställd medlemsavgift . Endast 
medlemmar bosatta i Gislaveds kommun medräknas. 

e) ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga 
medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom 
bingomedlem, supportermedlem, o.d. räknas inte som medlem, 

f) ska ha konto eller giro i föreningens namn, 
g) ska vara registrerad av fritidskontoret, 
h) ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för 

 föreningen eller e-postadress knuten till föreningen. 
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4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den 
person som föreningen utsett att teckna föreningens firma. 

 

5. Med ansökan om grundbidrag skall årligen följa verksamhetsberättelse, 
ekonomisk rapport samt revisionsberättelse. 

 

6. Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller 
kommunalt bidrag tidigast tre månader efter beslutsdatum. 
Vid förhyrning av kommunal idrottslokal får föreningen den 
subventionerade taxan, tidigast tre månader efter godkänt beslutsdatum. 

 

Förening som inte uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som 
bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad 
ansökan. 

 

7. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger 
kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas. 

 

8. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för 
motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal 
nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritidsnämnden får 
inte söka bidrag hos annan kommunal nämnd. 

 

9. Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper, 
protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som 
fritidsnämnden bestämmer. 

 

10. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt 
uteblir helt. Fritidsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om 
kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om 
förening skall stängas av som bidragsberättigad förening. 

 

11. Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens 
stöd till de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet. 

 

12. Undantag från bidrags villkoren kan medges efter prövning i 
fritidsnämnden. 
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Bidragsformer 

 

Försent inkommen ansökan riskerar att avslås. Senaste ansökningsdatum är 
angivet vid respektive bidragsart.  

Kommunalt bidrag kan beviljas i följande former: 

 

1. Grundbidrag: 
 Senast 15 mars för en etablerad förening. 
 Grundbidrag fungerar också som startbidrag. 
 Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året. 
2. Lokalt aktivitetsbidrag: 
 Senast 25 februari och 25 augusti. 
3. Ledarutbildningsbidrag: 
 Senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs. 
4.a) Stort investeringsbidrag  
 (avser ansökningar på 50 000 kr eller högre) 

 Senast 1november (avser ansökan för nästkommande år) 
4.b) Litet investeringsbidrag  
 (avser ansökningar upp till 50 000 kr) 
 Kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande 
 sammanträde. 
5. Fritidsnämndens förfogande (kan sökas när som helst under året) 
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1. Grundbidrag 

 

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bestämmelser erhåller ett årligt 
grundbidrag med 75 kr per handikappad medlem och år. För familjemedlem till 
handikappad medlem utgår bidrag med 25 kr per person och år. Dock lägst ett 
totalt bidrag med 1 000 kr per år. 
Endast medlemmar bosatta i Gislaveds kommun får medräknas. 
 

Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt 
revisionsberättelse. 
 

När en förening nybildas skall ansökan om grundbidrag skickas in till 
fritidskontoret på avsedd blankett, detta kan göras när som helst under året. 
Nybildad förening kan inte söka digitalt. 
 

Grundbidraget fungerar också som startbidrag. 
 

Ansökan skall vara fullständigt ifylld för att behandlas. 
 
 

Fritidsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa 
bestämmelser. 
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2. Lokalt aktivitetsbidrag 

 

Vad gäller för det kommunala aktivitetsbidraget 
 
Aktivitetsbidrag utgår för handikappad medlem per medlemsaktivitet. Storleken 
på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antal medlemsaktiviteter. 
Medlemsaktivitet = varje deltagare i aktivitet som varar minst 60 min per tillfälle 
och innehålla gemensam samling och avslut. Varje aktivitet ska omfatta minst 
tre (3) gruppdeltagare för att vara godkänd. 
 

Begränsningar 

� Den som deltar i mer än 1 sammankomst/dag i samma förening får 
endast räknas vid ett tillfälle. 

� Följande aktiviteter är inte bidragsberättigande: 
Ex. fester, läxläsning, firande av högtid, bibel- och koranstudier, 
entrébelagda arrangemang, verksamhet inom skolans ram och 
studiecirklar. 

 

Ansökan om aktivitetsbidrag skall ske på speciell sammanställnings blankett eller 
digitalt via interbook, på kommunen hemsida. Fritidskontoret gör därefter 
beräkningar av bidraget.  
 

Aktivitetsbidrag för perioden 1/7 – 31/12 söks senast 25 februari. 
Aktivitetsbidrag för perioden 1/1 – 30/6 söks senast 25 augusti. 
 

Föreningen måste spara närvarouppgifterna i minst 5 7 år. 
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3. Ledarutbildningsbidrag 

 

Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och 
styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser, arrangerade av riks-, distrikts- 
eller lokalorganisation. 
 

Endagarskurs skall omfatta minst 4 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 500 kr/deltagare. 
 

Tvådagarskurs skall omfatta minst 8 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 750 kr/deltagare. 
 

Tredagarskurs skall omfatta minst 12 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 950 kr/deltagare. 
 

Fyrdagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 1 250 kr/deltagare. 
 

Veckokurs skall omfatta minst 20 kurstimmar fördelade på minst 5 dagar. 
Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 450 kr/deltagare. 
 

Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kr per bidragsberättigad 
medlem, dock högst 18 000 kr per förening och budgetår. 
 

Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade. 
 

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter 
fritidsnämndens prövning. 
 

Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör 
kontakta fritidskontoret. 
 

Bidragsansökan sker digitalt via interbook på kommunens hemsida, men kan 
även lämnas in på speciell blankett. 
Ansökan skall kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd 
kursavgift. Ansökan skall ske senast 60 dagar efter utbildningens/kursens avslut. 
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4.a) Stort Investeringsbidrag 

 
Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 50 000 kr eller högre. 
 
Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av 
anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av 
anläggningen. 
 

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd 
leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna 
erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. 
 

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för 
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej. 
 

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter. 
 

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp! 
 

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan. 
Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt. 
 

Ansökan om stort investeringsbidrag skall ske på speciell blankett. Ansökan 
skall vara fritidsnämnden tillhanda senast den 1november. Beviljat bidrag 
betalas nästkommande år med högst 50 % av redovisad kostnad. 
 

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus 
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid 
återtages bidraget automatiskt till kommunen. 
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4. b) Litet investeringsbidrag 
 

Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 50 000 kr. 
 

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av 
anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av 
anläggningen. 
 

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd 
leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna 
erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. 
 

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för 
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej. 
 

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter. 
 

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp! 
 

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan. 
Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt. 
 

Ansökan om litet investeringsbidrag skall ske på speciell blankett. Ansökan kan 
lämnas in till fritidsnämnden året runt. Beviljat bidrag betalas med högst 50 % av 
redovisad kostnad. 
 

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus 
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid 
återtages bidraget automatiskt till kommunen. 
 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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5. Fritidsnämndens förfogande 

 

Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga 
bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. 
Prövning av dessa ansökningar sker av fritidsnämnden i varje enskilt fall. 
 

Ansökan om bidrag ur fritidsnämndens förfogande skall ske på speciell blankett. 
Ansökan kan ske när som helst under året. Fritidsnämnden prövar ansökan så 
snart det är möjligt. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en 
fakturakopia som underlag. 
 

Beviljat bidrag från fritidsnämndens förfogande kan användas senast ett år efter 
bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid 
återtages bidraget automatiskt till kommunen. 
 

Övrigt 
 

Bidragsblanketter finns att få på kommunens hemmsida (www.gislaved.se) i 
Anderstorps sim- och sporthall, Gislebadet, Isamon Sporthall Hestra, 
Smålandsstenars sim- och sporthall, Rönneljungs sporthall Reftele och 
fritidskontoret. 
 

Frågor angående bidragsansökningar, kontakta 

Fritidskontoret, telefon 811 81 
 

Tips på andra bidragsgivare 

 

Arvsfondsdelegationen 

Telefon 08-700 08 00, info@arvsfonden.se 

http://www.arvsfonden.se/ 
 

Leader västra Småland 

Telefon: 0370- 33 10 30, info@leadervastrasmaland.se 

www.leadervastrasmaland.se  
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Intresserad att hyra tid i 
idrottslokalerna? 

Missa inte möjligheten! 

 
 
 
 

Se kommunens hemsida 

www.gislaved.se 
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Tel. 0371-811 81 
fritidskontoret@gislaved.se 

”Den som inte tror sig ha tid för träning 
måste förr eller senare skapa tid för 

sjukdom” 

 

Stanley Edwards (1855) 
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ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 
 

Bidragsberättigade föreningar 
 
En ungdomsorganisation definieras som en förening som bedriver verksamhet 
för ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan 
den ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad ungdomsförening. 
 
1. Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort och vara 
 verksam i Gislaveds kommun. 
 
2. Bidrag ska sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller 

avdelning. 
 
3. Sökande förening måste uppfylla följande villkor: 
a) vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer, 
b) ska ha en vald styrelse och antagna stadgar, 
c) ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation, 
d) ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar, i åldern 7 – 25 år, 

samt minst 150 genomförda deltagaraktiviteter per år, 
e) ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga 

medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom 
bingomedlem, supportermedlem, o.d. räknas inte som medlem, 

f) ska ha konto eller giro i föreningens namn, 
g) ska vara registrerad av fritidskontoret, 
h) ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen eller 

e-postadress knuten till föreningen. 
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4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den 
person som föreningen utsett att teckna föreningens firma. 

 
5. Med ansökan om grundbidrag skall årligen följa verksamhetsberättelse, 

ekonomisk rapport samt revisionsberättelse. 
 
6. Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller 

kommunalt bidrag tidigast tre månader efter beslutsdatum. 
Vid förhyrning av kommunal idrottslokal får föreningen den 
subventionerade taxan, tidigast tre månader efter godkänt beslutsdatum. 

 
Förening som inte uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som 
bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad 
ansökan. 

 
7. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger 

kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas. 
 
8. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för 

motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal 
nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritidsnämnden får 
inte söka bidrag hos annan kommunal nämnd. 

 
9. Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper, 

protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som 
fritidsnämnden bestämmer. 

 
10. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt 

uteblir helt. Fritidsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om 
kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om 
förening skall stängas av som bidragsberättigad förening. 

 
11. Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens 

stöd till de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet. 
 
12. Undantag från bidrags villkoren kan medges efter prövning i 

fritidsnämnden. 
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Bidragsformer 
 
Försent inkommen ansökan riskerar att avslås. Senaste ansökningsdatum är 
angivet vid respektive bidragsart. 
Kommunalt bidrag kan beviljas i följande former: 
 
1. Grundbidrag: 
 Senast 15 mars för en etablerad förening. 
 Grundbidrag fungerar också som startbidrag. 
 Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året. 
2. Lokalt aktivitetsbidrag: 
 Senast 25 februari och 25 augusti. 
3. Drog- och mobbningspolicy: 
 Senast den 15 mars. 
4. Trafikpolicy 
 Senast 30 november 
5. Ledarutbildningsbidrag: 
 Senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs. 
6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler: 
 Senast 15 mars. 
7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar: 
 Senast 15 mars. 
8.a) Stort investeringsbidrag  
 (avser ansökningar på 50 000 kr eller högre) 
 Senast 1november (avser ansökan för nästkommande år) 
8.b) Litet investeringsbidrag  
 (avser ansökningar upp till 50 000 kr) 
 Kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande 
 sammanträde. 
9. Fritidsnämndens förfogande (kan sökas när som helst under året) 
10. Spontan- och/eller uddaverksamheter: 
 Senast 15 mars. 
11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar 
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1. Grundbidrag 
 
Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bestämmelser erhåller ett årligt 
grundbidrag med 1 000 kronor efter ansökan. Bidragsansökan kan ske på 
speciell blankett eller digitalt via interbook på kommunens hemsida och vara 
fritidsnämnden tillhanda senast 15 mars varje år. Till ansökan skall bifogas 
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse. 
 
När en förening nybildas skall ansökan om grundbidrag skickas in till 
fritidskontoret på avsedd blankett, detta kan göras när som helst under året. 
Nybildad förening kan inte söka digitalt. 
 
Grundbidraget fungerar också som startbidrag. 
 
Ansökan skall vara fullständigt ifylld för att behandlas. 
 
Godkänd förening måste årligen redovisa minst 150 deltagaraktiviteter med 
deltagare i åldern 7 – 25 år för att vara fortsatt bidragsberättigad. 
 
Föreningen skall bedriva kontinuerlig verksamhet för ungdomar i åldern 7 – 25 
år för att vara godkänd som bidragsberättigad. Bidrag utgår tre månader från 
den dag föreningen godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottslokal får 
förening den subventionerade taxan tre månader efter ett godkännande. 
 
Fritidsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa 
bestämmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

2. Lokalt aktivitetsbidrag 
 
Det finns två olika aktivitetsbidrag. Det kommunala söker föreningen hos 
kommunen och det statliga hos hos RF (riksidrottsförbundet). 
 
Vad gäller för det kommunala aktivitetsbidraget 
En sammankomst skall uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt 
aktivitetsbidrag. Miniantalet för godkänd grupp är tre personer. 
Åldersgränserna för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år (räknas det 
år man fyller). Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet 
deltagaraktiviteter. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla 
gemensam samling och avslutning. Storleken på bidraget bestäms på grundval av 
totalbeloppet och antalet deltagaraktiviteter. 
 
Begränsningar 

� Den som deltar i mer än 1 sammankomst/dag i samma förening får 
endast räknas vid ett tillfälle. 

� Följande aktiviteter är inte bidragsberättigande: 
Ex. fester, läxläsning, firande av högtid, bibel- och koranstudier, 
entrébelagda arrangemang, verksamhet inom skolans ram och 
studiecirklar. 

 
Ansökan om aktivitetsbidrag skall ske på speciell sammanställnings blankett eller 
digitalt via interbook, på kommunen hemsida. Fritidskontoret gör därefter 
beräkningar av bidraget.  
 
Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni söks senast 25 augusti. 
Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december söks senast 25 februari. 
 
 
 
Föreningen måste spara närvarouppgifterna i minst 5 7 år. 
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3. Drog- och mobbningspolicyn 
Förening som redovisar en antagen policy mot droger och mobbing i sin 
verksamhet kommer vid godkännande att erhålla ett förhöjt lokalt aktivitets-
bidrag. Policyn skall vara antagen av föreningens årsmöte och skall årligen finnas 
med på föreningens ledarmöten. 
 
Förening som antagit policy mot droger och mobbing ska första året lämna in 
denna till fritidsnämnden för godkännande. Därefter skall föreningen årligen fylla 
i och lämna in blankett kallad Drog- och mobbingpolicy, årligen 15 mars. 
 
Fritidsnämndens definition av drog och mobbing: 
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. 
Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt 
dopingpreparat. 
Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen utsätter en 
eller flera individer för kränkande ord eller handling. 
 
Krav för godkännande av drog- och mobbingpolicy 
Föreningens ordinarie verksamhet ska vara drogfri. 
 
Policyn ska innehålla: 
� Beskrivning av föreningens inställning samt vilka förhållningsregler 

föreningen har mot droger och mobbing. 
� Hur föreningen agerar när någon (medlem och ledare) bryter mot policyn. 
� Hur policyn förankras bland ledare och medlemmar inom föreningen. 
� Varje ledare ska informera sin grupp/sitt lag om föreningens 

avståndstagande till droger och mobbing. 
� Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till ökad 

kunskap om droger och mobbing. 
 
Kontrollinstrument 
Fritidsnämnden godkänner en förenings drog- och mobbningspolicy ett år i 
taget. 
 
Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt drog- och 
mobbingarbete. 
 
Sanktionssystem 
Fritidsnämnden äger rätt att vidtaga sanktioner i de fall en förening inte lever 
upp till det drog- och mobbningsförebyggande arbete som föreningens drog- 
och mobbningspolicy anger. 
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4. Trafikpolicy 
 
Fritidsnämnden är medveten om att kommunens barn- och ungdomar åker mycket 
bil/buss till och från matcher/arrangemang och andra evenemang inom föreningslivet. 
Fritidsnämnden vill att föreningarna ska bli mer trafikmedvetna och använda 
trafiksäkra transportsätt. Föreningar som antagit en trafikpolicy kan erhålla 
kommunalt stöd för detta. 
 
Fritidsnämndens förhoppning är att föreningen ställer sig bakom riksdagens 
Nollvision. 
Denna Nollvision innebär att riksdagen inte tillåter att någon skadas allvarligt eller 
omkommer i trafiken, se www.trafikverket.se 
 
Fritidsnämnden förutsätter 
 
att Nollvisionen används som utgångspunkt 
 
att föraren är alkohol- och drogfri samt innehar körkort 
 
att alla transporter i samband med föreningens verksamhet ska ske med 

trafiksäkra transportmedel samt följa gällande trafikbestämmelser. 
 
att aktiva spelare (idrottsföreningar) inte (bör) kör(a) till och från 

matcher/evenemang. 
 
att föreningen utbildar ledare och aktiva i trafiksäkerhet. Fritidskontoret hjälper till 

att samordna utbildning genom NTF. 
 
att föreningen åker gemensamt förslagsvis med minibuss eller buss. 
 Bussföretag som anlitas ska vara anslutna till Svenska bussbranschens 

riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys. 
 
att föreningen upprättar en lista över ansvariga ledare med kontaktuppgifter. 

Listan lämnas till föräldrarna, för att de lätt ska kunna komma i kontakt med 
ledarna vid eventuell olycka. 

 
att föreningen upprättar en lista över föräldrarna till de aktiva, för att lätt kunna 

komma i kontakt med dessa vid eventuell olycka. 
 
Policyn ska vara antagen av föreningens årsmöte. Information om trafikpolicyn ska 
spridas på föreningens ledar- och föräldramöten. 
 
Förening som redovisar en antagen trafikpolicy, som följer fritidsnämndens 
förutsättning enligt ovan, kan ansöka om policybidrag. 
 
Föreningen måste lämna in sin trafikpolicy, senast 30 november varje år till 
fritidskontoret. 
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5. Ledarutbildningsbidrag 
 

Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och 
styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser, arrangerade av riks-, distrikts- 
eller lokalorganisation. 
 
Endagarskurs skall omfatta minst 4 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 500 kr/deltagare. 
 
Tvådagarskurs skall omfatta minst 8 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 750 kr/deltagare. 
 
Tredagarskurs skall omfatta minst 12 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 950 kr/deltagare. 
 
Fyrdagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar. Bidrag utgår med 
kurskostnaden, dock max 1 250 kr/deltagare. 
 
Veckokurs skall omfatta minst 20 kurstimmar fördelade på minst 5 dagar. 
Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 450 kr/deltagare. 
 
Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kr per bidragsberättigad 
medlem, dock högst 18 000 kr per förening och budgetår. 
 
Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade. 
 
För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter 
fritidsnämndens prövning. 
 
Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör 
kontakta fritidskontoret. 
 
Bidragsansökan sker digitalt via interbook på kommunens hemsida, men kan 
även lämnas in på speciell blankett. 
Ansökan skall kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd 
kursavgift. Ansökan skall ske senast 60 dagar efter utbildningens/kursens avslut. 
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6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler 
 
Föreningar med hyrda lokaler som används huvudsakligen till barn- och 
ungdomsverksamhet i åldern 7 – 25 kan beviljas lokalbidrag. 
 
Lokalbidrag utgår ej till förening som erhåller driftbidrag. 
 
Förhyrningen skall styrkas med gällande hyreskontrakt! För att lokalbidrag 
skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt såväl förhyrning av lokal som 
lokalkostnad. Det är föreningens ansvar att anmäla en lokalförhyrning skriftligt 
till fritidsnämnden så snart det är aktuellt. 
 
För tillfällig/säsongsvis förhyrning i lokaler utgår inget lokalbidrag. 
För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra 
former av arrangemang utgår ej lokalbidrag. 
 
För hyra av match/träningstider i fritidsnämndens lokaler utgår inget 
lokalbidrag. 
 
Vid långtidsförhyrning av verksamhetslokal likställs kommunalägda (undantaget 
lokaltaxa satt av fritidsnämnden) och privatägda lokaler. För att bidrag skall 
kunna utgå måste sådan förhyrning styrkas med giltigt hyreskontrakt samt vara 
godkänd av fritidsnämnden. 
 
Lokalbidrag utgår med 140 kr per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt 
lokalbidrag är dock 75 % av hyreskostnaden. Lägsta variablen väljs. 
 
Skytte-, rid-, och motorföreningar har en koefficient på 1,5 som används för 
beräkning av lokalbidraget. 
 
Bidragsansökan skall ske på speciell blankett eller digitalt via interbook, på 
kommunens hemsida, och vara fritidsnämnden tillhanda senast den 15 mars. 
Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år. 
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7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar 
 
Föreningar som äger egen anläggning kan erhålla kommunalt driftbidrag. 
Bidraget avser täcka del av kostnaderna för drift, underhåll och reinvestering. 
 
Föreningar som årligen redovisar mindre än 150 deltagaraktiviteter erhåller 
inget driftbidrag, Över 1501 deltagaraktiviteter erhåller föreningen 100 % av 
normens värde.  För övriga reduceras bidraget enligt tabellen. 
för 150 – 300 20 % 
301 – 700 40 % 
701 – 1 000 60 % 
1 001 – 1 500 80 % 
1 501 – 100 % 
 
För att driftbidrag skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt anläggningen i 
förväg. Det är föreningens ansvar att anmäla en anläggning skriftligt till 
fritidsnämnden så snart det är aktuellt. 
 
Föreningar som avser att utöka sin anläggning ska anmäla detta till 
fritidsnämnden, som prövar ärendet för eventuell bidragsjustering. 
 
Skytte- och motorföreningar har en koefficient på 1,5 som används för 
beräkning av driftbidraget. 
 
Bidragsansökan skall ske på speciell blankett och vara fritidsnämnden tillhanda 
senast den 15 mars. Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år. Utbetalning 
sker enligt följande: 
upp till 15 000 kr � mars 100 % 
upp till 40 000 kr � mars 50 %, maj 50 % 
över 40 000 kr  � mars 33,3 %, maj 33,3 % och augusti 33,3 % 
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A-C. Idrottsplatser -Idrottshallar 
 
A1. Fotbollsplan gräs min 100 x 60 m 37 000 kr/år 
A2. Fotbollsplan gräs min 60 x 40 m 16 000 kr/år 
A3. Fotbollsplan grus min 100 x 60 m 15 000 kr/år 
A6. Belysning fotbollsplan utomhus, min 100 lux 7 500 kr/år 
A4. Fotbollshall min. 70 x 40 m eller motsvarande 55 000 kr/år 
A5. Fotbollshall min 38 x 30 m eller motsvarande 33 000 kr/år 
A7. Allaktivitetshall minst 75 x 50 m 33 000 kr/år 
 
B1. Friidrottsanläggning komplett med 
 löpar-, kast- och hoppbanor. Bidrag 
 inkluderar reinvesteringar av 
 utrustning 105 000 kr/år 
C1. Tennisbanor med grusbeläggning 5 500 kr/år 
C2. Tennnisbanor med asfalt- eller 
 gummibeläggning 2 200 kr/år 
C3. Tennishall/bana 28 000 kr/år 
 
D. Lokaler 
 

D1. Omklädningsrum på idrottsanläggning 
 med dusch och värme använd året runt, 
 max 300 kvm 200 kr/kvm 
D2. Dito delvis användning under året, 
 max 100 kvm (t.ex. sommaranvändning) 70 kr/kvm 70 
 
D3. Verksamhets/klubblokalsytor, 1-100 kvm 145 kr/kvm 
 använd året runt 101-200 kvm 70 kr/kvm 
  201- 0 kr/kvm 0 
D4. Dito delvis användning 1-100 kvm 55 kr/kvm 55 
 under året 101-200 kvm 25 kr/kvm 25 
  201- 0 kr/kvm 0 
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E. Golf 
 
E1. Golfbana, minst 18-hålsbana 75 000 kr  
Golfbanan skall vara godkänd för tävlingsspel av Svenska 
Golfförbundet. 
 
F. Ridsport 
 
F1. Ridhus (endast manegen), max 2 000 kvm 45 kr/kvm 
F2. Paddock/tävlingsbana, enligt 
 Kommunförbundets måttbok 11 000 kr/bana 
F3. Stallbyggnad, max 500 kvm/ byggnad 55 kr/kvm 
 För godkända ytor av Jordbruksverket 
 
G. Motionsspår och leder 
 
G1. Elljusspår, max 2 500 m och min 1 000 m 4 kr/m 
G2. Skidspårning elljusspår, max 2 500 m 
 (min 2 veckor/säsong) 5,50 kr/m 
För att erhålla bidrag för skidspårning måste förening varje år utan anmodan 
skriftligt styrka att sådana utförts. 
 
H. Speedway/gocartanläggningar 
 
H1. Speedwayanläggning, inkl. depåer, lokaler, 
 godkänd för nationella tävlingar 
 (inkl. Gocartbana) EFA 63 000 kr105 000 kr 
H2. Motocrossbana godkänd för nationella 
 tävlingar inkl. depåer och lokaler EFA 45 000 kr 75 000 kr 
 
I. Budo - styrketräningslokaler 
 
I1. Judolokal, Gyllengården EFA 30 000 kr 
I2. Karatelokal gamla gummifabriken EFA 20 000 kr 
I3. Styrketräningslokal, Idrottsvägen 1 Anderstorp EFA 11 000 kr 
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J. Skytteanläggningar 
 
J1. Pistol 4 600 kr/bana 
J2. Luftgevärsbana/luftpistol 3 000 kr/bana 
J3. Korthållsbana 2 500 kr/bana 
J4. Gevärsskjutbana 5 600 kr/bana 
 
Villkor: Banorna skall vara godkända av polis och kommunala myndigheter. 
Detta ska föreningen kunna styrka. 
 
K. Kartor 
 
K1. Till Kartalliansen avsätts årligen till framställning av 
 kartor 120 000 kr 
 
L. Övriga anläggningar/lokaler 
 
L1. Danslokal (f.d. FRANKAB) EFA 20 000 kr 
L2.  Västbo Skyttecenter EFA 36 000 kr 
L3. Beachvolleyplan 3 000 kr/bana 
L4. Fritidsnämnden prövar varje särskilt fall. 
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8.a) Stort Investeringsbidrag 
 
Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 50 000 kr eller högre. 
 
Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av 
anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av 
anläggningen. 
 
Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd 
leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna 
erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. 
 
Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för 
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej. 
 
Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter. 
 
Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp! 
 
Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan. 
Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt. 
 
Ansökan om stort investeringsbidrag skall ske på speciell blankett. Ansökan 
skall vara fritidsnämnden tillhanda senast den 1november. Beviljat bidrag 
betalas nästkommande år med högst 50 % av redovisad kostnad. 
 
Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus 
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid 
återtages bidraget automatiskt till kommunen. 
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8. b) Litet investeringsbidrag 
 
Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 50 000 kr. 
 
Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av 
anläggning samt nyinköp av maskiner och inventarier för skötsel av 
anläggningen. 
 
Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd 
leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna 
erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. 
 
Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för 
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej. 
 
Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter. 
 
Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp! 
 
Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan. 
Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt. 
 
Ansökan om litet investeringsbidrag skall ske på speciell blankett. Ansökan kan 
lämnas in till fritidsnämnden året runt. Beviljat bidrag betalas med högst 50 % av 
redovisad kostnad. 
 
Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus 
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid 
återtages bidraget automatiskt till kommunen. 
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9. Fritidsnämndens förfogande 
 
Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga 
bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. 
Prövning av dessa ansökningar sker av fritidsnämnden i varje enskilt fall. 
 
Ansökan om bidrag ur fritidsnämndens förfogande skall ske på speciell blankett. 
Ansökan kan ske när som helst under året. Fritidsnämnden prövar ansökan så 
snart det är möjligt. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en 
fakturakopia som underlag. 
 
Beviljat bidrag från fritidsnämndens förfogande kan användas senast ett år efter 
bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid 
återtages bidraget automatiskt till kommunen. 
 
 

10. Spontan- och/eller uddaverksamheter 
 
Förening som bedriver spontan- och/eller uddaverksamhet som ej inryms i 
ordinarie bidragsnormer kan söka bidrag för denna hos fritidsnämnden. 
Ansökan skall avse verksamhetsstöd (Ett För Allt) för det kommande året och 
vara inlämnad till fritidskontoret senast 15 mars året före på speciell blankett. 
 
Fritidsnämnden behandlar ansökan på första möjliga sammanträde och fattar 
beslut i varje enskild ansökan. 
 
 

11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar 
 
Bidragsberättigad förening erhåller också en starkt subventionerad taxa vid 
förhyrning i kommunala idrottslokaler. Detta gäller inte om aktiviteten är 
entrébelagd. För taxor, se hemsidan. 
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Övrigt 
 
Bidragsblanketter finns att få på kommunens hemsida (www.gislaved.se), i 
Anderstorps sim- och sporthall, Gisle Sportcenter, Isamon sporthall Hestra, 
Smålandsstenars sim- och sporthall, Rönneljungs sporthall Reftele och 
fritidskontoret. 
 

Tips på andra bidragsgivare 
 
Arvsfondsdelegationen 
Telefon 08-700 08 00, info@arvsfonden.se 
http://www.arvsfonden.se/ 
 
Riksidrottsförbundet 
Telefon 08-699 61 49, info@rf.se 
www.rf.se 
 
Leader västra Småland 
Telefon: 0370- 33 10 30, info@leadervastrasmaland.se 
www.leadervastrasmaland.se 
 
Ungdomsstyrelsen 
Telefon 08-566 219 30, info@ungdomsstyrelsen.se 
www.ungdomsstyrelsen.se 
 
Boverket 
Telefon 0455-35 30 00 
www.boverket.se 
 
Folkhälsomyndigheten 
Telefon: 010-205 20 00, info@folkhalsomyndigheten.se 
www.folkhalsomyndigheten.se  
 
Statens Kulturråd 
Telefon 08-519 264 00, kulturradet@kulturradet.se 
www.kur.se 
 
Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond 
Telefon 08-749 32 80, sunnerdahls_handikappfond@telia.com 
 
Svenska Fotbollsförbundet anläggningsfond 
Ge Sveriges fotbollsföreningar möjlighet att kunna bedriva en bra tränings- och 
tävlingsverksamhet under större delen av året. 
(www.svenskidrott.se) 
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Intresserad att hyra tider i 
idrottslokalerna? 

Missa inte möjligheten! 
 
 
 
 

Se kommunens hemsida 
www.gislaved.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

  Stortorget §, 332 80 Gislaved 
Tel. 0371-811 81 
fritidskontoret@gislaved.se 

 

”Den som inte tror sig ha tid för träning måste 
förr eller senare skapa tid för sjukdom” 

 

Stanley Edwards (1855) 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §201 Dnr: KS.2015.137

Revidering av fritidsnämndens regler för föreningsbidrag

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har gjort en revidering i fritidsnämndens regler för
föreningsbidrag och föreslår förändringar i bidragsnormerna H1 och H2 för
idrottsföreningar gällande speedway/gocartanläggningar.

Man föreslår även att föreningarna ska spara närvarouppgifter i minst 7 år
vilket finns i samtliga bidragsnormer i linje med nationella regler.

Beslutsunderlag
Fritidsnämnden den 29 januari 2015, § 11
Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag för idrottsföreningar, daterade
den 29 april 2015
Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag, icke idrottsföreningar,
daterade den 29 april 2015
Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag för handikappföreningar,
daterade den 29 april 2015
Kommunstyrelsen den 20 maj, § 186

Yrkande
Tommy Stensson (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Normer för kommunala bidrag för idrottsföreningar, daterade den
29 april 2015,

att anta Normer för kommunala bidrag för icke idrottsföreningar, daterade
den 29 april 2015,

att anta Normer för kommunala bidrag för handikappföreningar, daterade
den 29 april 2015, samt

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2014, § 53.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Förändringar i bidragsnormer 
 

Ungdomsföreningar (Ej idrott) 

 
Sidan 5 Lokalt aktivitetsbidrag 

Föreningen måste spara närvarouppgifter i minst 7 år.  (tidigare 5 år)  

 

Sidan 14 Fritidsnämndens förfogande 

Ny text: För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.  

 

 

Idrottsföreningar 
 

Sidan 5 Lokalt aktivitetsbidrag 

Föreningen måste spara närvarouppgifter i minst 7 år.  (tidigare 5 år)  

 

Sidan 12 H. Speedway/gocartanläggningar  

H1 Speedwayanläggning, inkl. depåer, lokaler, godkänd för nationella tävlingar 

      (inkl. Gocartbana)  105 000 kr (tidigare 63 000kr) 

H2  Motocrossbana godkänd för nationella tävlingar inkl. depåer och lokaler 

    75 000 kr (tidigare 45 000kr) 

 

Sidan 16 Fritidsnämndens förfogande 

Ny text: För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. 

 

 

Handikappföreningar 
 

Sidan 16 Fritidsnämndens förfogande 

Ny text: För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. 

Sidan 5 Lokalt aktivitetsbidrag 

Föreningen måste spara närvarouppgifter i minst 7 år.  (tidigare 5 år)  

 

Sidan 9 Fritidsnämndens förfogande 

Ny text: För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. 



 

 

20150506 

 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Gisleparkens framtida verksamhet och organisation. 
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1. Sammanfattning 

Stiftelsen Gisleparken föreslås bli kvar i sin juridiska form men förändra sin verksamhet. Framtida 

verksamhetsområden föreslås vara: 

- Evenamangssamordning 
- Bowling 
- Logiuthyrning 
Verksamheten skall bedrivas i nära samarbete med Gislaveds kommun och externa entreprenörer för 

att säkerställa ett fullgott utbud av nöjes- och fritidsverksamhet i kommunen. 

Målet skall vara att verksamheten bär sina egna kostnader. 

 

2. Bakgrund 

Stiftelsen Gisleparken har under många år redovisat ekonomiskt underskott och Gislaveds kommun har 

i egenskap av stiftare årligen skjutit till kapital för att täcka förlusterna.  

Stiftelsen ägde tidigare den fastighet där verksamheten bedrivits, men med den ekonomiska 

situationen kom ett eftersatt fastighetsunderhåll. Behovet var av en storleksordning som inte Stiftelsen 

Gisleparken kunde hantera ekonomiskt. I samband med planeringen av en ombyggnation 2011 

övergick fastigheten i Gislaveds kommuns ägo, och därmed även ansvaret för underhåll och 

ombyggnad. 

 

Under 2014 blev behovet av förändring i verksamheten akut då Stiftelsen Gisleparken anmäldes till 

konkurrensverket av en lokal entreprenör för delar av sin verksamhet. 

Risken är att stiftelsen genom fortsatta ekonomiska underskott kommer att gå i konkurs, vilket vore en 

förlust för Gislaveds kommun som då förlorar en viktig del i det lokala nöjesutbudet. 



 

 

Fokus har riktats mot dels stiftelsens negativa ekonomiska resultat, dels frågan vilken typ av 

verksamhet som stiftelsen får och kan bedriva.  

 

För att vända den ovan beskrivna negativa utvecklingen har en arbetsgrupp tillsatts, Styrgrupp 

Stiftelsen Gisleparken bestående av företrädare för Stiftelsen Gisleparken, Folkets Hus och Gislaveds 

kommun. Uppdraget har varit att utreda den framtida verksamheten och organisationen för Stiftelsen 

Gisleparken. Processen har omfattat nya lokalmässiga förutsättningar, samordning med annan 

verksamhet, konkurrensfrågor samt de ekonomiska förutsättningarna. Stiftelsens juridiska status har 

också genomlysts för att finna lämplig organisation för den framtida verksamheten. Styrgruppen har 

även lyft fram de konsekvenser som en ändring av stiftelsens verksamhet och organisation innebär för 

närliggande verksamheter och processer, till exempel den pågående ombyggnaden av fastigheten 

(tidigare ”Gisleparken”, nuvarande ”Glashuset”) och dess övriga hyresgäster. 

 

3. Stiftelsens nuvarande och framtida verksamhet 

3.1 Nuvarande verksamhet 
Stiftelsen Gisleparken bedriver följande verksamheter:   

- Nöjes- 
- Konferens-  
- Bowling-  
- Restaurang och kafé- 
- Evenemangsverksamhet, planering, genomförande och samordning av evenemang 
- Stuguthyrning, gällande ett antal stugor på ”Gisleområdet”. 

 

Utvecklingen för framför allt nöjesverksamheten har varit negativ då det visat sig allt svårare att locka 

en tillräckligt stor publik för att täcka kostnaderna. Lokalhyran är en stor kostnad för 

nöjesverksamheten då scenframträdanden med möjlighet till dans, mat och dryck kräver stora lokaler 

med omfattande installationer. 

Nöjesverksamheten omfattar: 

- Rock- och populärmusikkonserter, framträdanden där mat och dryck (alkohol) serveras i 

 direkt anslutning scen och dansgolv. 
- Nattklubb med alkoholservering 
- Ungdomsdisco upp till 18 år 
- Scenföreställningar, till exempel revy. 

Alla dessa har genomförts i huvudsakligen samma lokal, den så kallade ”dansrestaurangen”. Det är en 

lokal som omfattar en scen, ett dansgolv och en restaurang. 

 

 3.1.1 Definitioner 
 Styrgruppens arbete har medfört en analys av verksamheten där särskilt fokus riktats mot 

 nöjesverksamheten då den representerar de största kostnaderna. Det ledde till en  

 tydligare beskrivning av nöjesverksamheten och uppdelning i tre underkategorier: 
- Konsert: en publik som tittar på och lyssnar till artister som uppträder. Här förväntas inte 

mat- och dryck serveras i direkt anslutning till framförandet. 
- Klubb: musik, dans och umgänge. Här förväntas servering av lättare maträtter och alkohol 

i direkt anslutning till aktiviteten. 
- Dans: så kallad styrdans där besökarna kommer för att dansa pardans till levande musik. 

Här förväntas inte servering av mat, men av fika och viss tillgång på alkoholhaltiga drycker 

i direkt anslutning till aktiviteten. 

  

 Uppdelningen medger en annan syn på lokalbehoven, då alla kategorierna inte måste  

 genomföras i en och samma lokal. Möjligheterna att i stället att genomföra aktiviteterna  

 inom ramen för befintliga lokaler anses goda. Med befintliga lokaler avses kommunala  

 lokaler, eller sådana som kan hyras av annan fastighetsägare. Samverkan med lokala  

 entreprenörer är också möjlig för att lösa lokalbehoven. 

 

 Även mötesverksamheten har genomlysts och framför allt begreppet ”konferens” har  

 definierats:  



 

 

 - ”Konferens” avses mötesverksamhet med större grupper, fler än 300 personer.   

 Lokalmässigt krävs vid konferens dels en stor samlingssal, dels mindre kompletterande 

 mötesrum där den stora gruppen kan brytas ned till mindre sammankomster. Dessa  

 kompletterande lokaler måste ligga i direkt anslutning till den stora lokalen. 

 ”Konferens” skall här särskiljas från ”mötesverksamhet” som innebär enstaka lokaler som 

 klarar av mindre och större grupper upp till 50 personer, men utan behov av kompletterande 

 mindre lokaler i samma fastighet. 

 

 Definitionerna förtydligar lokalbehoven och skapar möjligheter att uppfylla dem utan att  

 behöva tillföra ytterligare lokaler i beståndet. Lokaler för konferensverksamhet finns inte  

 inom kommunens bestånd, men kan tillgås genom samverkan med lokala entreprenörer.  

 ”Mötesverksamhet” för upp till 50 personer finns det lokaler för i det kommunala beståndet 

 och för grupper mellan 50-300 som skall ha enkla möten, finns det stora lokaler som går att 

 ställa om till en sådan verksamhet, till exempel befintliga och planerade samlingslokaler  

 och idrottshallar. Dessa kan dessutom ta ännu större grupper så länge det inte ställs  

 krav på kompletterande mindre möteslokaler i direkt anslutning. Även parkytor utomhus, till 

 exempel utanför ”Glashuset” går att använda för dessa syften under den varma delen av  

 året. 

 

3.2 Framtida verksamhet  
Utifrån ovanstående ser styrgruppen att verksamhetens huvudinriktning kvarstår men att förändringar 

görs för att få bättre lönsamhet. Framtida verksamhetsområden bedöms vara: 
- Evenemangssamordning, vilket innebär att vara servicegivare för evenemang i Gislaveds kommun 

och knutpunkt i arbetet med att samordna sådant som uppträdanden, lokaler, teknik, mat och 

logi. 
- Logi, som innefattar uthyrning av stugor och ett planerat framtida vandrarhem. 
- Bowling, drift av bowlinghallen och servering i anslutning till denna. 

 

Dessa verksamheter bedöms att kunna utvecklas och bli inkomstbringande, och resultera i ett positivt 

ekonomiskt resultat.  

Den avgörande skillnaden blir att verksamheten får ett kraftigt minskat eget lokalbehov, omkring  

2 500 kvm. Den framtida verksamheten och organisationen kommer endast behöva ett par 

administrativa lokaler, då den nya rollen innebär att samordna resurser för olika arrangörer av 

evenemang. 

 

De verksamhetsdelar som inte längre drivs i egen regi kommer inte att försvinna från Gislaveds 

kommuns utbud till sina invånare. Ett närmare samarbete med externa entreprenörer kommer att 

garantera kommuninvånarnas tillgång till ett brett utbud inom nöjessektorn. Till dessa hör: 

- Rock- och populärmusikkonserter med alkoholservering i direkt anslutning till uppträdandet 
- Nattklubb för vuxen publik med alkoholservering i lokalen 
- Mat och dryck 

Dessa anses inte lämpliga för kommunal drift och kan i stället bli ett incitament till ett närmare 

samarbete mellan Stiftelsen Gisleparken och näringslivet. 

 

4. Organisation 

Verksamheten inom Stiftelsen Gisleparken har bedrivits i stiftelseform och frågan om den lämpligaste 

formen för den framtida verksamheten har utretts av jurist. Huvudinriktningen bör i framtiden vara att 

sträva efter att behålla stiftelseformen. Då verksamhetens art för stiftelsen anges i generella begrepp i 

stadgarna, möjliggör det en stor variation av verksamheter i framtiden. De verksamheter som föreslås 

för den framtida verksamheten ryms alla inom de beskrivna verksamhetstyperna i stadgarna. För mer 

ingående resonemang kring denna punkt, se bilaga 2. 

 

5. Övriga praktiska konsekvenser 

5.1 Kulturförvaltningens verksamhet 
Då Stiftelsen Gisleparken har verkat i nära samverkan med Gislaveds kommun kommer en förändrad 

verksamhet att påverka även kommunens närliggande verksamheter, i huvudsak inom 



 

 

kulturförvaltningen. Framför allt gäller det ett pågående projekt med ombyggnad av fastigheten som nu 

mera kallas ”Glashuset”, där planerna för ”Fas 2” påverkas. 

De kommunala verksamheterna i ”Glashuset” som påverkas av förändringarna är: 

- Rockkonserter, populärmusik kopplade till kulturförvaltningen. 

- Ungdomsdisco, publik upp till 18 år, kopplat till kulturförvaltningen. 

- Teater-, revy- och dansföreställningar, kopplat till kulturförvaltningen. 

- Kafé. 

- Möte, föreningsservice. 

- Bingo och andra aktiviteter som endast kräver en generell samlingslokal. 

- Styrdans. 

 

Lokalbehovet  för dessa aktiviteter förändras då det totala lokalprogrammet reduceras med de ytor som 

tidigare kopplats till stiftelsens nöjesverksamhet. Som nämnts ovan blir det fråga om betydande 

minskningar av lokalytor. Det medför lägre investeringskostnader i samband med om- och tillbyggnaden 

av fastigheten, lägre driftskostnader och kraftig reduktion av fasta kostnader för en framtida 

verksamhet för stiftelsen.  

Trycket kommer då att öka på den ”multiscen” som programmerats för kulturförvaltningens aktiviteter 

för scenframträdanden som rockkonserter, teater- och dansföreställningar. Dimensioneringen av 

lokalen och tekniken med ”multiscenen” bör uppdateras och anpassas efter de nya förutsättningarna. 

Det kommer också att ställas krav på ytterligare kompletterande lokaler kring ”multiscenen”. 

 

5.2 Varumärket ”Gisleparken”  
Entreprenörer som självständigt eller i samverkan med kommunen eller Stiftelsen Gisleparken vill 

genomföra olika nöjesevenemang kan göra det under varumärket ”Gisleparken”. Det är ett inarbetat 

begrepp i regionen och har ett stort kommunikativt värde, vilket bör beaktas under processen så att det 

inte går förlorat. Om Stiftelsen Gisleparken styr om sin verksamhet till att ta rollen som samordnare, så 
lever ändå bilden av stiftelsen som leverantör av nöjesverksamhet kvar i publikens medvetande. Detta 

värde är fortfarande aktivt och går att utveckla vidare. Äganderätten till varumärket bör säkras för 

stiftelsens räkning. 

 

5.3 Nystart för Stiftelsen Gisleparken  
Förändringen kommer att ställa krav på initierande av ett antal kringliggande processer. Bland annat 

måste Stiftelsen Gisleparken utveckla nya planer för verksamhet, marknad, organisation och planera 

för en omfattande marknadsföringskampanj. 

 

5.4 Samverkansorgan  
Planerna på samverkan mellan olika aktörer i kommunen kommer att vara beroende av att en 

organisation, ett samverkansorgan bildas där alla intresserade parter bjuds in till att deltaga.  

 

5.5 Lokalbokning  
Lokalbokningsfrågan måste bearbetas så att en tydlig och effektiv metod inom den kommunala 

förvaltningen upprättas för bokning och förhyrning av lokalerna i ”Glashuset”. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §200 Dnr: KS.2014.230

Stiftelsen Gisleparken

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Gisleparken har under många år redovisat ekonomiskt underskott
och Gislaveds kommun har i egenskap av stiftare årligen skjutit till kapital för
att täcka förlusterna. För år 2014 tillförde Gislaveds kommun ett
kapitaltillskott till Stiftelsen Gisleparken med 3 118 tkr.

Under 2014 anmäldes Stiftelsen Gisleparken till Konkurrensverket för delar av
sin verksamhet. Frågan som då blev akut var vilken typ av verksamhet som
stiftelsen får och kan arbeta med.

Med anledning av det ovan redovisade tillsatte kommunstyrelsen en
arbetsgrupp, Styrgrupp Stiftelsen Gisleparken, bestående av företrädare för
stiftarna. Arbetsgruppens uppgift var att utreda den framtida verksamheten i
stiftelsen Gisleparken med hänvisning till bl.a. nya lokalmässiga förutsättningar,
samordning med annan verksamhet, konkurrensfrågor samt de ekonomiska
förutsättningarna. I uppdraget ingick även att belysa Stiftelsen Gisleparkens
juridiska status utifrån olika organisationsformer.

Externa konsulter har gjort två separata utredningar (bilaga 1 och 2). Bilaga 1
belyser den framtida verksamheten och dess organisation. Bilaga 2 belyser de
juridiska aspekterna av olika organisationsformer. Utifrån utredningarnas
resultat ser arbetsgruppen att verksamhetens huvudinriktning kvarstår men att
förändringar görs för att få bättre lönsamhet. Stiftelsen Gisleparken föreslås bli
kvar i sin juridiska form men förändra sin verksamhet. Framtida
verksamhetsområden föreslås vara:
- Evenemangssamordning
- Bowling
- Logiuthyrning

Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med Gislaveds kommun och
externa entreprenörer för att säkerställa ett fullgott utbud av nöjes- och
fritidsverksamhet i kommunen. Målet ska vara att verksamheten bär sina egna
kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2015
Stiftelsen Gisleparkens framtida verksamhet och organisation, bilaga 1
Stiftelsen Gisleparkens framtida verksamhet och organisation, bilaga 2
Kommunstyrelsen den 20 maj 2015, § 185

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD):
Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att de framtida verksamhetsformerna blir evenemangssamordning, bowling
och logiuthyrning,
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 200 (forts.)

att evenemangssamordningen sker i ett nära samarbete med kommun,
näringsliv och föreningsliv,

att Stiftelsen Gisleparken bildar ett samverkansorgan där alla intresserade
parter bjuds in att delta, samt

att Stiftelsen Gisleparken senast den 31 augusti 2015 presenterar för
stiftarna en plan för genomförandet av den nya inriktningen med fokus
på marknad, organisation, marknadsföring och förändrat lokalbehov.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §198 Dnr: KS.2015.80

Budget 2016 med utblick till 2020, förslag till strategiskt
styrdokument

Ärendebeskrivning
Under våren fastställs de yttre begränsningarna för nämndernas budgetarbete
genom beslut om Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020.
Styrdokumentet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, vision,
övergripande mål, konkretiserade mål, utdebitering samt direktiv och ramar
inför 2016.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2015 presenterade
majoriteten ett reviderat förslag till strategiskt styrdokument för 2016-2020.
Carina Johansson (C) och Anders Gustafsson (SD) presenterade sina
respektive förslag till förändringar i de konkretiserade målen.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunstyrelsekontoret att
inarbeta de förändringar i det Strategiska styrdokumentet som vunnit gehör på
sammanträdet, samt att överlämna ärendet till dagens sammanträde den 10
juni 2015 efter att samverkan med de fackliga organisationerna genomförts och
med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020, daterat
den 13 maj 2015,

att uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga
simhallen i Anderstorp för bassängbad,

att uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga
stora bassängen i Smålandsstenar för bad,

att uppdra till fritidsnämnden att se över öppettider i Gislaveds simhall för
att öka tillgängligheten för simhallsbad,

att uppdra till fritidsnämnden och fastighetsnämnden att i samverkan under
hösten 2015 genomföra medborgardialog om möjliga
användningsområden av de f.d. simhallslokalerna i Anderstorp och
Smålandsstenar inom ramen för sport- och fritidsverksamhet och inom
fritidsnämndens tilldelade ekonomiska ram, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att bereda en förändring av riktlinjerna i
fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort så att Johan
Orrefastigheten också möjliggörs för fortsatt förskola- och
skolverksamhet.

Centerpartiet deltog endast i beslutet gällande de konkretiserade målen och i
de delar där centerpartiet lagt yrkanden. Centerpartiet och Sverige-
demokraterna reserverade sig till förmån för sina egna yrkanden.



2015-06-10 2(2)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 198 (forts.)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 april 2015, § 70
Strategiskt styrdokument daterat den 29 april 2015
Kommunstyrelsen den 13 maj 2015, § 160
Strategiskt styrdokument daterat den 13 maj 2015

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.

Lennart Kastberg (KD): Bifall till de konkretiserade målen nr 7 "Fr.o.m. januari
2016 ska de konkreta förändringar, som innebär ombyggnation av två simhallar
till annan verksamhet genomföras", nr 8 "Påbörja arbetet med ett underlag för
ett en utredning för att skapa ett helt nytt bad–simcenter för hela Gislaveds
kommun, för att ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar" och mål nr 10
"Minska driftkostnaderna för äldreomsorgen där frågan om kvalitet och utbud
får vara en del av sammanhanget" enligt majoritetens förslag. Deltar i övrigt
inte i beslutet utan återkommer vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22
juni 2015.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020, daterat
den 13 maj 2015,

att uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga
simhallen i Anderstorp för bassängbad,

att uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga
stora bassängen i Smålandsstenar för bad,

att uppdra till fritidsnämnden att se över öppettider i Gislaveds simhall för
att öka tillgängligheten för simhallsbad,

att uppdra till fritidsnämnden och fastighetsnämnden att i samverkan under
hösten 2015 genomföra medborgardialog om möjliga användnings-
områden av de f.d. simhallslokalerna i Anderstorp och Smålandsstenar
inom ramen för sport- och fritidsverksamhet och inom fritidsnämndens
tilldelade ekonomiska ram, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att bereda en förändring av riktlinjerna i
fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort så att Johan
Orrefastigheten också möjliggörs för fortsatt förskola- och
skolverksamhet.

Protokollsanteckning
Centerpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i dagens beslut utan
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §160    Dnr: KS.2015.80      

 

Budget 2016 med utblick till 2020, förslag till strategiskt 

styrdokument  

 

Ärendebeskrivning 

Under våren fastställs de yttre begränsningarna för nämndernas budgetarbete 

genom beslut om Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020. 

Styrdokumentet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, vision, 

övergripande mål, konkretiserade mål, utdebitering samt direktiv och ramar 

inför 2016. 

 

Vid kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 29 april 2015 

presenterade majoriteten sitt förslag till strategiskt styrdokument för 2016-

2020.  

 

Anders Gustafsson (SD) yrkade att mål nr 7 ska utgå: "Fr.o.m. januari 2016 ska 

de konkreta förändringar, som innebär ombyggnation av två simhallar till annan 

verksamhet genomföras" och ersättas med " Att samtliga simhallar i Gislaveds 

kommun ska renoveras och upprustas". 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 29 april 2015 

 

att  återkomma med en skrivning till det strategiska styrdokumentet kring 

bostadsförsörjningsproblematiken, 

 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inarbeta majoritetens förslag 

som hittills framkommit till konkretiserade mål, i förslag till det 

strategiska styrdokumentet inför mål och budget 2016-2020, 

 

att majoritetens förslag till fördelning av ramar och oförändrad skattesats för 

2016 ska inarbetas i det strategiska styrdokumentet inför mål och budget 

2016-2020, 

 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att arbeta fram förslag till styrmått, 

samt 

 

att i övrigt ställa sig bakom förslag till det strategiska styrdokumentet. 

 

Carina Johansson (C) deltog inte i beslutet. Anders Gustafsson (SD) deltog inte 

i beslutet förutom i den del som rörde mål nr 7, och han reserverade sig 

gällande mål nr 7 till förmån för sitt eget yrkande. 

 

Vid dagens sammanträde fortsätter behandlingen av förslag till strategiskt 

styrdokument för 2016-2020. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 april 2015, § 70 

Strategiskt styrdokument daterat den 29 april 2015 

 

Strategiskt styrdokument 

Kapitel 5 Prioriterade programområden och konkretiserade mål 

 

Yrkande 

Carina Johansson (C): Att följande ändringar i de konkretiserade målen görs:  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §160 (forts.) 

 

1. Ändring av mål nr 4 "Förbättra simkunnigheten för barn och Ungdom i 

årskurs 5" ska ändras till "Förbättra simkunnigheten för barn och Ungdom i 

årskurs 6" 

 

2.  Ändra rubriken ”Staden Gislaved” till "Staden Gislaveds kommun" 

 

3. Avslag på mål nr 7 "From januari 2016 ska konkreta förändringar, som 

innebär ombyggnation av två simhallar till annan verksamhet, genomföras" 

 

4. Avslag på mål nr 8 "Påbörja arbetet med ett underlag för ett en utredning för 

att skapa ett helt nytt bad–simcenter för hela Gislaveds kommun, för att 

ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar" och att det i stället ska ersättas 

med: "Starta arbetet med att bygga en ny simhall för hela Gislaveds kommun. 

De gamla simhallarna behålls tills den nya simhallen är klar." 

 

5. Tillägg till mål nr 9 (understruket) "Under 2016 påbörjas de konkreta 

förändringar av skolstrukturen som krävs för att säkerställa integrationen och 

utveckla den pedagogiska kvalitén med anpassning till elevunderlaget".  

 

6. Avslag på mål nr 10 "Minska driftkostnaderna för äldreomsorgen där frågan 

om kvalitet och utbud får vara en del av sammanhanget" 

 

7. Övrigt bifall till de övriga konkretiserade målen. 

 

 

Niclas Palmgren (M): Bifall till Carina Johanssons (C) yrkanden nr 1, nr 2 och nr 

5. Avslag på Carina Johanssons (C) yrkanden nr 3, nr 4 och nr 6. Bifall till 

majoritetens förslag för nr 3, nr 4 och nr 6. 

 

Peter Bruhn (MP): Bifall till Carina Johanssons (C) yrkande nr 1, nr 2 och nr 5 

och i övrigt bifall till majoritetens förslag. 

 

 

Anders Gustafsson (SD): Att följande ändringar i de konkretiserade målen görs: 

1. Mål nr 7 ska utgå "Fr.o.m. januari 2016 ska de konkreta förändringar, som 

innebär ombyggnation av två simhallar till annan verksamhet genomföras" och 

ersättas med " Att samtliga simhallar i Gislaveds kommun ska renoveras och 

upprustas." 

 

2. Avslag på mål nr 8 "Påbörja arbetet med ett underlag för ett en utredning för 

att skapa ett helt nytt bad–simcenter för hela Gislaveds kommun, för att 

ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar." 

 

3. Avslag på mål nr 10 "Minska driftkostnaderna för äldreomsorgen där frågan 

om kvalitet och utbud får vara en del av sammanhanget". 

 

4. Bifall till Carina Johanssons (C) yrkande nr 2.  

 

Carina Johansson (C): Avslag på Anders Gustafssons (SD) yrkande nr 1. 

 

 

 

Ks §160 (forts.) 
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Lennart Kastberg (KD):  

1. Att i mål nr 15 ska orden "hållbarare och säkrare" ändras till "hållbara och 

säkra fordon". 

2. Bifall till mål nr 7 och nr 8 enligt majoritetens förslag. 

 

Niclas Palmgren (M): Bifall till Lennart Kastbergs yrkande nr 1. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) första yrkande att 

mål nr 4 ska ändras till "Förbättra simkunnigheten för barn och ungdom i 

årskurs 6" och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) andra yrkande att  

ändra rubriken ”Staden Gislaved” till "Staden Gislaveds kommun" och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

 

Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag gällande mål nr 7 

"Fr.o.m. januari 2016 ska konkreta förändringar, som innebär ombyggnation av 

två simhallar till annan verksamhet, genomföras" och Carina Johanssons (C) 

och Anders Gustafssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt majoritetens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång: 

Ja-röst för majoritetens förslag 

Nej-röst för Carina Johanssons (C) och Anders Gustafssons (SD) 

avslagsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 11 ja-röster för majoritetens förslag och 4 nej-röster för Carina 

Johanssons (C) och Anders Gustafssons (SD) avslagsyrkande beslutar 

kommunstyrelsen enligt majoritetens förslag. 

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons (SD) första yrkande att 

mål nr 7 "Fr.o.m. januari 2016 ska de konkreta förändringar, som innebär 

ombyggnation av två simhallar till annan verksamhet genomföras" ska utgå och 

ersättas med " Att samtliga simhallar i Gislaveds kommun ska renoveras och 

upprustas" mot Carina Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Johanssons (C) avslagsyrkande. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång: 

Ja-röst för Carina Johanssons (C) avslagsyrkande 

Nej-röst för Anders Gustafssons (SD) yrkande 

 

Omröstningsresultat 

Med 13 ja-röster för Carina Johanssons (C) avslagsyrkande och 2 nej-röster för 

Anders Gustafssons (SD) yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Carina 

Johanssons (C) avslagsyrkande. 

 

 

 

Ks §160 (forts.) 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag gällande mål nr 8 att 

"Påbörja arbetet med ett underlag för en utredning för att skapa ett helt nytt 

bad–simcenter för hela Gislaveds kommun, för att ersätta våra tre nuvarande 

uttjänta simhallar" mot Carina Johanssons (C) och Anders Gustafssons (SD) 

avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens 

förslag. 

 

 

Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag mot Carina Johanssons 

(C) fjärde yrkande att mål nr 8 "Påbörja arbetet med ett underlag för ett en 

utredning för att skapa ett helt nytt bad–simcenter för hela Gislaveds kommun, 

för att ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar" ska ersättas med "Starta 

arbetet med att bygga en ny simhall för hela Gislaveds kommun, de gamla 

simhallarna behålls tills den nya simhallen är klar" och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång: 

Ja-röst för majoritetens förslag 

Nej-röst för Carina Johanssons (C) yrkande 

 

Omröstningsresultat 

Med 11 ja-röster för majoritetens förslag och 4 röster för Carina Johanssons 

(C) yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt majoritetens förslag. 

 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) femte yrkande att 

mål nr 9 ska ändras till "Under 2016 påbörjas de konkreta förändringar av 

skolstrukturen som krävs för att säkerställa integrationen och utveckla den 

pedagogiska kvalitén med anpassning till elevunderlaget" mot majoritetens 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Johanssons (C) 

ändringsyrkande. 

 

 

Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag gällande mål nr 10 

"Minska driftkostnaderna för äldreomsorgen där frågan om kvalitet och utbud 

får vara en del av sammanhanget" mot Carina Johanssons (C) och Anders 

Gustafssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt majoritetens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång: 

Ja-röst för majoritetens förslag 

Nej-röst för Carina Johanssons (C) och Anders Gustafssons (SD) 

avslagsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 11 ja-röster för majoritetens förslag och 4 nej-röster för Carina 

Johanssons (C) och Anders Gustafssons (SD) avslagsyrkande beslutar 

kommunstyrelsen enligt majoritetens förslag. 

 

 

 

Ks §160 (forts.) 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande att i mål  

nr 15 ska orden "hållbarare och säkrare" ändras till "hållbara och säkra fordon" 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

 

Särskilda uppdrag till nämnder 

 

Yrkande 

Niclas Palmgren (M) för S, M och MP:  

1. Att uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga 

simhallen i Anderstorp för bassängbad, 

 

2. att uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga 

stora bassängen i Smålandsstenar för bad, 

 

3. att uppdra till fritidsnämnden att se över öppettider i Gislaveds simhall för 

att öka tillgängligheten för simhallsbad, 

 

4. att uppdra till fritidsnämnden och fastighetsnämnden i samverkan att under 

hösten 2015 genomföra medborgardialog om möjliga användningsområden av 

de f.d. simhallslokalerna i Anderstorp och Smålandsstenar inom ramen för 

sport- och fritidsverksamhet och inom fritidsnämndens tilldelade ekonomiska 

ram, 

 

5. att uppdra till kommunstyrelsen att bereda en förändring av riktlinjerna i 

fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort så att Johan 

Orrefastigheten också möjliggörs för fortsatt förskola- och skolverksamhet. 

 

6. I övrigt bifall till majoritetens förslag i sin helhet och bifall till oförändrad 

skattesats. 

 

Lennart Kastberg (KD): Bifall till Niclas Palmgrens (M) yrkanden. 

 

Carina Johansson (C) med instämmande av Anders Gustafsson (SD): Avslag på 

Niclas Palmgrens (M) yrkande nr 1-4 och bifall till Niclas Palmgrens (M) 

yrkande nr 5. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande nr 1-4 

och Carina Johanssons (C) och Anders Gustafssons (SD) avslagsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niclas Palmgrens (M) yrkande. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång: 

Ja-röst för Niclas Palmgrens (M) yrkande 

Nej-röst för Carina Johanssons (C) och Anders Gustafssons (SD) 

avslagsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 11 ja-röster för Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande och 4 nej-röster för 

Carina Johanssons (C) och Anders Gustafssons (SD) avslagsyrkande beslutar 

kommunstyrelsen enligt Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande nr 1-4. 

 

Ks §160 (forts.) 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) femte yrkande "att 

uppdra till kommunstyrelsen att bereda en förändring av riktlinjerna i 

fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort så att Johan 

Orrefastigheten också möjliggörs för fortsatt förskola- och skolverksamhet" 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

 

Ordförande ställer proposition på förslaget till Strategiskt styrdokument 2016-

2020 i övrigt och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inarbeta de förändringar i det 

Strategiska styrdokumentet som har vunnit gehör på sammanträdet, samt 

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2015 

efter att samverkan med de fackliga organisationerna genomförts och 

med följande förslag: 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020, daterat 

den 13 maj 2015, 

 

att  uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga 

simhallen i Anderstorp för bassängbad, 

 

att  uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga 

stora bassängen i Smålandsstenar för bad, 

 

att  uppdra till fritidsnämnden att se över öppettider i Gislaveds simhall för 

att öka tillgängligheten för simhallsbad, 

 

att  uppdra till fritidsnämnden och fastighetsnämnden att i samverkan under 

hösten 2015 genomföra medborgardialog om möjliga 

användningsområden av de f.d. simhallslokalerna i Anderstorp och 

Smålandsstenar inom ramen för sport- och fritidsverksamhet och inom 

fritidsnämndens tilldelade ekonomiska ram, samt 

 

att  uppdra till kommunstyrelsen att bereda en förändring av riktlinjerna i 

fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort så att Johan 

Orrefastigheten också möjliggörs för fortsatt förskola- och 

skolverksamhet. 

 

Protokollsanteckning 

Centerpartiet deltar endast i beslutet gällande de konkretiserade målen och i 

de delar där centerpartiet lagt yrkanden samt återkommer i övriga delar vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2015. 

Ks §160 (forts.) 
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Reservationer 

Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sina egna 

yrkanden. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Ksau §70    Dnr: KS.2015.80      

 

Budget 2016 med utblick till 2020, förslag till strategiskt 

styrdokument  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens allmänna utskott går igenom förslagen till konkretiserade 

mål och förutsättningar inför fastställande av ramar för 2016. 

 

Förslag till prioriterade områden, konkretiserade mål och ramar ska inarbetas i 

det strategiska styrdokumentet inför mål- och budget 2016-2020 och 

behandlas av kommunstyrelsen den 13 maj samt den 10 juni 2015 och 

kommunfullmäktige den 22 juni 2015. 

 

Majoriteten presenterar sitt förslag till strategiskt styrdokument för 2016-

2020.  

 

Beslutsunderlag 

Strategiskt styrdokument daterat den 23 april 2015. 

 

 

Yrkande 

Marie Johansson (S): 

att återkomma med en skrivning till det strategiska styrdokumentet kring 

bostadsförsörjningsproblematiken, 

 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inarbeta majoritetens förslag 

som hittills framkommit till konkretiserade mål, i förslag till det 

strategiska styrdokumentet inför mål och budget 2016-2020, 

 

att majoritetens förslag till fördelning av ramar och oförändrad skattesats för 

2016 ska inarbetas i det strategiska styrdokumentet inför mål och budget 

2016-2020, 

 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att arbeta fram förslag till styrmått, 

samt 

 

att i övrigt ställa sig bakom förslag till det strategiska styrdokumentet. 

 

 

Anders Gustafsson (SD): Att mål nr 6 ska utgå: "Fr.o.m. januari 2016 ska de 

konkreta förändringar, som innebär ombyggnation av två simhallar till annan 

verksamhet genomföras" och ersättas med " Att samtliga simhallar i Gislaveds 

kommun ska renoveras och upprustas" 

 

Marie Johansson (S): Bifall till liggande förslag och avslag på Anders Gustafssons 

(SD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt första yrkande och finner att 

kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar enligt detta. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på Anders Gustafssons (SD) yrkande 

och sitt egna avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens allmänna utskott 

beslutar enligt ordförarens avslagsyrkande. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-04-29     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ksau § 70 (forts.) 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner följande 

beslutsgång: 

Nej-röst för Anders Gustafssons (SD) yrkande 

Ja-röst för Marie Johanssons (S) avslagsyrkande 

 

Omröstningsresultat 

Med 5 st ja-röster för Marie Johanssons (S) avslagsyrkande och 1 nej-röst för 

Anders Gustafssons (SD) yrkande, samt 1 röst som avstår beslutar 

kommunstyrelsens allmänna utskott enligt Marie Johanssons (S) yrkande. 

 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 

 

 

att återkomma med en skrivning till det strategiska styrdokumentet kring 

bostadsförsörjningsproblematiken, 

 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inarbeta majoritetens förslag 

som hittills framkommit till konkretiserade mål, i förslag till det 

strategiska styrdokumentet inför mål och budget 2016-2020, 

 

att majoritetens förslag till fördelning av ramar och oförändrad skattesats för 

2016 ska inarbetas i det strategiska styrdokumentet inför mål och budget 

2016-2020, 

 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att arbeta fram förslag till styrmått, 

samt 

 

att i övrigt ställa sig bakom förslag till det strategiska styrdokumentet. 

 

 

 

 

Protokollsanteckning 

Carina Johansson (C) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet 

behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2015. 

 

Anders Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet förutom i den del som rör mål  

nr 6 utan återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2015. 

  

Reservation 

Anders Gustafsson (SD) reserverar sig gällande mål nr 6 till förmån för sitt 

egna yrkande. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

Strategiskt styrdokument 
inför mål och budget 2016-2020 

 

GISLAVEDS KOMMUN 
 

KS 2015-06-10 § 198 
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1. Beskrivning av styrmodellen 

Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa 

att de politiska viljeinriktningarna ska få genomslag i verksamheterna. Styrmodellen ska också 

bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen ända ut i det dagliga arbetet. 

Styrmodellen i sig är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. 

Det är vad man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.  

 

Styrmodellen består av ett antal olika delar eller ”byggstenar”, som samverkar med varandra 

för att bilda en helhet, där planerings- och uppföljningsprocessen utgör den viktigaste. 

 

Styrmodellens ”byggstenar”  

 Gislaveds kommuns värdegrund 

 Vision  

 Finansiella mål 

 Personalpolitiska mål 

 Planeringsprocessen 

- Prioriterade områden 

- Konkretiserade mål 

- Nämndmål 

 Roll- och ansvarsfördelning 

 Uppföljning och årsredovisning 

 

Bilden nedan beskriver övergripande styrmodellen. Under våren fastställs de yttre 

begränsningarna för nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Strategiskt styrdokument 

inför mål och budget”. Detta illustreras av den övre (blå) delen i bilden. Dokumentet fastställs 

av kommunfullmäktige. 

 

Värdegrunden, visionen, de finansiella och personalpolitiska målen samt de prioriterade 

områdena revideras inte årligen. De utgör tillsammans med planeringsförutsättningarna det 

yttre ramverk som planeringen för den kommande budgetperioden förhåller sig till.  
 

De konkretiserade målen har ett kortare tidsperspektiv och syftar till att stegvis få 

kommunen att närma sig visionen och de prioriterade områdena samt göra det möjligt för 

kommunen att på bästa sätt möta de omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument som underlag bereder nämnder och styrelser Mål 

och budget för den kommande perioden. Nämnder/styrelsers uppgift är att beskriva hur de 

konkretiserade målen ska genomföras och för övrigt ska verksamheten anpassas i samklang 

med de prioriterade områdena.  

  

Utblicken kommer därefter att fastställs av kommunfullmäktige i november månad och 

därmed är 2016 års budget i princip fastställd och nämnderna arbetar med detaljfrågor inom 

det strategiska styrdokumentets målbeskrivning.  
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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. 

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. 
 

 

GISLAVEDS KOMMUNS STYRMODELL 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 

VISION 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

PRIORITERADE OMRÅDEN 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 

NÄMNDERNAS MÅL 

FÖRVALTNINGARNAS OCH VERKSAMHETERNAS UPPGIFTER, 

VERKSAMHETSPLANER OCH ÖVERENSKOMMELSER 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

KONKRETISERADE MÅL 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 
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Följande begrepp är centrala i styrmodellen: 

 

Planeringsförutsättningar: 

 

Kartläggning och analys av den omvärld och 

närvärld som påverkar kommunens ekonomiska 

och verksamhetsmässiga utveckling. 

 

Vision: En tydlig bild av en önskad framtid för 

kommunen som geografiskt område. Ska inte 

uppnås det närmaste året utan avser ett längre 

tidsperspektiv. Vad vill vi med kommunen på 

sikt? 

 

Kommunstyrelsens ledningsidé: Ska tydliggöra vad kommunstyrelsen ska göra 

och för vem, i sin roll som styrnings- och 

ledningsorgan. För närvarande beskrivs det i 

styrdokumentet genom vad som anges i 

reglementet för kommunstyrelsen.  

 

Finansiella mål: Finansiella mål syftar till att visa kommunens 

ekonomiska ställning på lång och kort sikt. 

 

Personalpolitiska mål: Personalpolitiska mål syftar till att kunna följa 

upp vår största resurs, personalen.  

 

God ekonomisk hushållning: God ekonomisk hushållning uppnås  

 Med en effektiv verksamhet i enlighet 

med de prioriterade områdena 

 Med en stabil ekonomi där de finansiella 

målen uppnås 

 Av en attraktiv arbetsgivare som uppnår 

sina personalpolitiska mål 

 

Prioriterade område: De prioriterade områdena förtydligar visionen. 

 

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. 
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I budgetarbetet utgår nämnderna från det strategiska styrdokumentet och arbetar med 

följande: 

 

Uppgift:  Beskriver varför en verksamhet finns, vad den ska 

göra och för vem. Den ska kunna ge svar på följande 

frågeställning: 

 

”För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka 

situationer (behov) genom att göra vad (utbud) i 

samverkan med vem?” 

 

Nämndsmål: Nämndsmål är nämndens krav på verksamheten. De 

kan också beskriva hur nämnden avser att uppfylla de 

konkretiserade målen i det strategiska 

styrdokumentet. 

 

Styrmått: 

 

Mättal som är till för att se i vilken riktning vi är på 

väg. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kommunstyrelsens ledningsidé 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 
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3. 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.  

1. Bokslut 2014 

Resultatet för 2014 blev + 10,6 mnkr och de finansiella målen uppnåddes ej för 2014 men 

för planperioden 2014-2018.  

Det finns många engångsfaktorer (reavinster m m) som har skapat resultatet vilket gör att 

resultatet är svagt och åtgärder behöver vidtagas för att klara de finansiella målen de 

kommande åren. 

 

Resultatet beror bl.a. på verksamhetskostnader (+31,6 mnkr), skatteintäkter (-7,9 mnkr), 

kapitaltäckning till Stiftelsen Gisleparken (-3,1 mnkr), pensionskostnader (-4,5 mnkr), reavinst 

(+5,3 mnkr), interna kapitalkostnader (-16 mnkr) samt avskrivningar (+1,7 mnkr). 

 

Nämndernas andel av ”verksamhetens nettokostnad” (tkr) 

Nämnd Nettokostnad Resultat 

Kommunstyrelsen -67 952 +8 178 

Räddningstjänst -30 462 +567 

Teknisk nämnd -43 703 -64 

Bygg- och miljönämnd -10 881 -288 

Socialnämnd -557 308 +1 318 

Fritidsnämnd -35 172 +1 816 

Barn & utbildningsnämnd -696 306 +12 760 

Kulturnämnd -25 412 +1 474 

Fastighetsnämnd +5 809 +5 809 

TOTALT 
 

- 1 461 387 

 

+ 31 570 

2. Hur påverkar 2014 års resultat det kommande budgetarbetet? 

Det svara resultatet för 2014 (+10,6 mnkr) kommer att påverka de kommande årens 

budgetarbete på så sätt att det blir nödvändigt med budgetanpassningar för att den goda 

grundekonomin kan kvarstå.  

 

Nämndernas resultat för 2014 bedöms inte innebära någon justering av 2016 års ramar pga 

att 2014 års nämndresultat i huvudsak har uppstått som följd av kostnadsminskningar av 

engångskaraktär.  
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3. Statlig styrning – vårproposition och skatteunderlagsprognos 
(hämtat från SKL:s cirkulär 2015:14) 

1. Vårpropositionen  

Den 15 april presenterade regeringen vårändringsbudget för2014 samt 2016 års 

vårproposition. SKL sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna 

åren 2015–2019.  

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2015–

2019. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av 

de större satsningarna: 

 1 miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen 2016–2018. 

 Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 och 2,2 miljarder år 2016 och 

2,6 miljarder från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga 

slopas. 

 Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 miljarder per år 

från 2015. 

 Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015 och 830 miljoner från år 2016. 

 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter 

600 miljoner. 

 Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016–2018. 

 Satsning på ungdomar i jobb år 2015 178 miljoner för att uppgå till 3,5 miljarder år 2019. 

 

Ekonomienhetens kommentar: Effekten för Gislaveds kommun är i detta läge osäkert i och med att 

en stor del av satsningarna är riktade statsbidrag och att det i propositionen inte framgår villkoren 

för dessa statsbidrag. Om alla riktade statsbidrag omräknas till effekt per invånare skulle 

ersättningen till Gislaveds kommun kunna uppgår till 13 mnkr år 2015 för att därefter öka till 31 

mnkr. 

 

2. Regeringens skatteunderlagsprognos 

Skatteunderlaget 

Regeringen räknar med större ökning av skatteunderlaget 2014–2018 än både SKL och 

Ekonomistyrningsverket (ESV). Skillnaden mellan regeringens och SKL:s prognos förklaras i 

huvudsak av snabbare sysselsättningstillväxt och långsammare höjningar av grundavdragen i 

regeringens prognos. Regeringens grundavdragsprognos utgår från oförändrade regler medan 

SKL förutsätter en oförändrad relation mellan taxerad inkomst och grundavdrag efter 2016, 

vilket ger en mer rimlig utveckling på några års sikt. 
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INTERNATIONELL NIVÅ 

Exempel: Barnkonventionen, 

Klimatöverenskommelse 

EU 

Exempel: Europa 2020 

SVERIGE 

Exempel: Sveriges nationella 

reformprogram 2013 

REGION JÖNKÖPING 

Exempel: Regional utvecklingsstrategi 

GISLAVEDS KOMMUN 

Exempel: Översiktsplan, Strategiskt 

styrdokument 

 

Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2014 2015 2016 2017 2018 2014–2018 

Regeringen, apr 2,6 5,3 5,7 5,3 4,7 25,9 

ESV, mars 3,1 4,9 4,5 4,5 4,4 23,3 

SKL, feb 3,2 5,1 5,1 4,5 4,3 24,1 

 
Ekonomienhetens kommentar: Kommunens skatteberäkning utgår från SKL:s prognoser. 

 

 
 

4. Strategiskt styrdokument i ett större perspektiv  

Det strategiska styrdokumentet är tillsammans med kommunens översiktsplan de två 

styrande dokumenten 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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5. Kommunens övergripande strategiska styrdokument 

I arbetet med att utarbeta en budget som leder i riktning med de prioriterade områdena 

samt konkretiserade mål är det av stor vikt att även de strategiska styrdokumenten beaktas. 

Det strategiska styrdokumentet 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, inkl det tematiska tillägget ”landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(LIS)” 

 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010 – 2020  
 Mål- och strategi för gång- och cykelvägar 
 Kollektivtrafikstrategi 

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt LSO 

 Tillgänglighetsstrategi 

 Informationssäkerhetspolicy 
 Turismstrategi 

 Marknadsförsörjningsstrategi 

 Kommunal e-hälsa i vård och omsorg 

 Folkhälsostrategi 

 Skolplan 

• Strategi för ungdomsinflytande 

 Energistrategi och klimatstrategi 

 M m 

 

 

 

 

 

6. Omvärldsanalys 2013-2014  

Gislaveds kommun tar varje år fram en omvärldsanalys som löper på tio års sikt. 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.  

 

Omvärldsanalysen utförs av en förvaltningsövergripande analysgrupp tillsammans med 

förvaltningscheferna och kommunstyrelsen och presenteras på den planeringskonferens som 

inleder arbetet med mål och budget varje år. 

 

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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Om du vill läsa hela omvärldsanalysen så finns den att hämta på kommunens webbplats.  

 

 

7. Befolkningsprognos 2015-2024 

Gislaveds kommuns befolkningsprognos för 2015 sträcker sig tio år framåt. Prognosen 

bygger på de senaste årens befolkningsutveckling. Under prognostiden förväntas Gislaved 

tappa i antal invånare men planar ut på några års sikt. Följande tabell visar utvecklingen från 

dess att kommunen bildades tills idag, och tio år framåt i tiden.  

 

 
 

 

Framtidens samhälle 

 Fler äldre 

 Ökad mångfald 

 Ökade samhällsklyftor och ökad ohälsa 

 Trygghetsbehovet ökar 

 Förändrat köpbeteende 

 Snabbare rörlighet och omställning 

 Ökade krav på kommunikationer 

 Ökade krav på boendet 

 

Framtidens kommun 

 Samhällsengagemanget byter karaktär 

 Samarbete och konkurrens mellan 

kommuner ökar 

 Kraven ökar på lättillgänglig 

information 

 

 

Framtidens arbete och näringsliv 

 Förändrade villkor för 

tillverkningsindustrin ger en förändrad 

arbetsmarknad.  

 Ökat rekryterings- och 

kompetensbehoven  

 

Framtidens miljö 

 Med ökat fokus på alternativa 

energikällor får miljöfrågorna allt större 

betydelse 
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År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Antal inv. 28737 28710 28695 28685 28675 28665 28655 28645 28645 28640 28635 

Förändring (ackumulerad) 28737 -25 -40 -55 -65 -75 -85 -90 -95 -100 -105 

 

Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen för olika åldergrupper som förväntas de 

kommande tio åren. 

År 1-5 6-15 16-18 19-24 25-64 65-79 80-89 90-w 

Utfall 2014 1 606 3 472 1 137 2 153 14 279 4 164 1 326 288 

2015 1 600 3 530 1 065 2 085 14 255 4 235 1 335 295 

2016 1 610 3 545 1 030 2 035 14 215 4 320 1 325 305 

2017 1 630 3 555 1 025 1 970 14 190 4 370 1 330 305 

2018 1 645 3 555 1 055 1 890 14 145 4 420 1 330 320 

2019 1 635 3 565 1 070 1 855 14 065 4 450 1 385 325 

2020 1 635 3 585 1 080 1 845 13 955 4 530 1 390 325 

2021 1 630 3 585 1 085 1 830 13 885 4 570 1 415 335 

2022 1 630 3 575 1 095 1 830 13 825 4 575 1 470 335 

2023 1 625 3 565 1 120 1 835 13 715 4 600 1 545 325 

2024 1 625 3 570 1 115 1 850 13 650 4 560 1 635 330 

förändring +19 +98 -22 -303 -629 +396 +309 +42 

 

Förklaring till befolkningsprognosens bakgrundsfaktorer  

Förändringar i ett givet områdes befolkning kan bara bero på något av följande fyra 

skeenden: att människor föds, att människor dör, att människor flyttar ut och att människor 

flyttar in. Vid arbetet med en befolkningsprognos för kommunen görs alltså antaganden om 

hur utvecklingen för dessa fyra faktorer kommer att se ut. Dessa antaganden baseras 

huvudsakligen på den tidigare utvecklingen i området, men tendenser som uppfattats på 

nationell nivå, som uppskattade förändringar i människors livslängd eller förändringar på 

nationellt plan som kan leda till flyttströmmar, kan även påverka antagandena. 

 

I befolkningsprognoser kan också lokala bakgrundsfaktorer som arbets- och bostadsmarknad 

spela in och beaktas. I Gislaveds kommun har den lokala bostadsmarknaden ändrats under 

det senaste halvåret så att brist på bostäder har uppkommit.  Produktionen av nya bostäder 

är låg, vilket sammantaget gör att möjligheter till såväl omflyttning som inflyttning hämmas. 

Befolkningsökningen beräknas därför bli långsammare än om tillgången på bostäder varit god. 

 

 

4. 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” 
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 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 nå sin vision 

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

konkretiserade mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för 

verksamheten är god ekonomisk hushållning.  

1. Finansiella mål 

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

följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2016-2020 ska, som genomsnitt, inte 

vara lägre än 73 procent. 

 

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) måste vara positivt om ekonomin inte ska 

försämras. En försämrad ekonomi innebär mindre resurser till verksamheten. För att klara 

kommunen framtida pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 15 mnkr.  

 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med sparade skattemedel. 

Sjunker soliditeten tvingas kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar 

räntekostnaderna och en mindre del av skatteintäkterna kan användas till verksamheterna.  

 

Dessa mått är av mycket stor betydelse för kommunens ekonomiska utveckling och helt i 

linje med den kommunala redovisningslagen om god ekonomisk hushållning. 

2. Personalpolitiska mål  

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

följande personalpolitiska mål. 

 Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv 

arbetsgivare. 

o Utveckla processen kring lönebildningen 

o Riktade medel för struktursatsningar 

 

Styrmått: 
 Minst 90 procent av alla anställda ska ha medarbetarsamtal. 

 Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,8 % 

 Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 ska 

medföra att medianlönerna inom respektive AID-kod ligger i nivå som 

medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige. 

  

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

Styrmått: 
 Samtliga nya tillsvidaranställningar anställs till en grundanställning på 100 

%. Målet är att andelen anställda med grundtjänst 100 % ska öka i 

förhållande till andelen per 2014-11-01 som var 64,3 %.  
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5. Prioriterade programområden och konkretiserade mål  

De konkretiserade målen (inriktningarna) 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. 

 

(Understruken nämnd har ett sammanhållande ansvar i arbetet med det konkretiserade målet). 

1. Barns lärande 

 

Huvudmål: 

• Alla barn når behörighet till gymnasieskolan. 

• För att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan 

mellan alla runt barnet: trygg miljö i och utanför skolan 

Nr: Konkretiserade mål 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

1  Barnperspektivet ska genomsyra de 

kommunala besluten och all 

verksamhet 

 Alla  

2 Prioritera förebyggande verksamhet 

för barn och ungdomar och särskilt 

ett väl fungerande kultur- och 

fritidsutbud för barn och ungdomar 

 Alla  

3 Fler behöriga pedagoger och fler 

vuxna i skolan 

 BUN  

4 Förbättra simkunnighet för barn och 

ungdom i årskurs 6 

 BUN  
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2. Staden Gislaveds kommun 

 

Huvudmål: 

 Staden Gislaveds kommun upplevs – och används - som en attraktiv mötesplats av 

invånare och besökare.  

 Konceptet Staden Gislaveds kommun upplevs och stödjer hela kommunens 
attraktivitet.  

 

Nr: Konkretiserade mål 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

5  Vända befolkningsutvecklingen 

genom att främja förutsättningarna 

för de bofasta att bo kvar och att 

öka nettoinflyttandet. 

 KS, alla  

6  Fortsatt utvecklingsarbete för att 

Gislaveds kommun ska vara en del 

av e-samhället. 

 KS, Alla  

7  Fr.o.m. januari 2016 ska konkreta 

förändringar, som innebär 

ombyggnation av två simhallar till 

annan verksamhet, genomföras. 

 FN, FAN, BUN  

8 Påbörja arbetet med underlag för en 

utredning för att skapa ett helt nytt 

bad- och sim center för hela 

Gislaveds kommun, för att ersätta 

våra tre nuvarande uttjänta 

simhallar. 

 KS  

9  Under 2016 påbörjas de konkreta 

förändringar av skolstrukturen som 

krävs för att säkerställa integration 

och utveckla den pedagogiska 

kvaliteten med anpassning till 

elevunderlaget. 

 BUN, FAN  

10  Minska driftskostnaderna för 

äldreomsorgen där frågan om 

kvalitet och utbud får vara en del av 

sammanhanget. 

 SOC  

11 Utreda att flytta tekniska kontoret/ 

Gislaved energi till Grönemosse 

 KS (GEAB), TN  
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3. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

Huvudmål: 

• I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet. 

• Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från kommun 

eller företag. 
 

 

 

 

 

 

Nr: Konkretiserade mål 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

12  Utveckla infrastrukturen för att 

stödja näringslivets behov av 

rörlighet för kompetens och 

transporter på ett hållbart sätt. 

 KS, BUN  

13  Fördjupa samverkan med 

näringslivet 

 KS, TN, BYM, 

BUN, 

SOC,RN, FN 

 

14 Stödja förutsättningar för 

innovation och tillväxt 

 KS  

15 Se över fordonspolicyn för 

miljömässigt hållbara samt säkra 

fordon. 

 FAN  
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6. Styrmått per prioriterat område  

För att underlätta för kommunfullmäktige att följa upp hur de prioriterade områdena uppnås 

är det av vikt att besluta om styrmått som ska ge denna information.  

 

Följande styrmått per prioriterat område ska användas av kommunfullmäktige under 2016: 

 

1. Barns lärande 
Målsiffran 2016 kan justeras efter resultatet vid terminsslut sommaren 2015. 
 

Styrmått 
Andel behöriga elever till något nationellt program (KKiK mått nr 19) 

 

 

 

 

Elever i åk 6 med godkänt betyg i alla ämnen, lägeskommun 
 

 

 

 

Andel elever som fullföljer gymnasiet (KKiK mått nr 22) 

 

 

 

 

Elevernas syn på skolan, år 8 (Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig skala svarat stämmer helt och hållet och 

stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen.) 
 

 

 

 

 

 

2. Staden Gislaveds kommun 

Styrmått 

Medborgarundersökningen NMI betygsindex skala 0-100. Gränsen för nöjd går vid 55 

 

 

 

Medborgarundersökningen  ”Hur stor andel av invånarna tycker att Gislaveds kommun är en 

attraktiv plats att bo på ” (KKiK mått nr 40) 

 

 

 

Medborgarundersökningen  - upplever påverkan (KKiK mått nr 16) 

 

 

 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

85% 90 % 84,4 % 80,5 90 % 90 % 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

   80,2% 95 % 95 % 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

70% 73 % 74 % 70 % 75 % 88 % 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

81 % 74% 76% 70% 70 % 70 % 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

55 57 57 57 60 60 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

55 % 54 % 55 % 57 % 56 % 57 % 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

43 % 40 % 41 % 44% 45 % 45 % 
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Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?  (KKiK mått nr 

15) 

 

 

 

 

3. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Styrmått 

Placering i Svenskt Näringsliv ranking 

 

 

 

 

Placering i SKL:s undersökning- Insikten  

 

 

 

 

Index i SKL:s undersökning- Insikten 

 

 

 

Antal nystartade företag- antal/1 000 invånare (KKiK mått nr 34) (Inget målvärde men viktigt att mäta 

för analysen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

38 40 49 56  50 56 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

48 77 87 67 60 67 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

  177  150 150 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

  59  65 65 

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2016 

4,8 st 4,2 st 4,8 st 3,6 st   
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7. Direktiv och preliminära ramar inför 2016 

Som grund för 2016-2020 års budgetarbete förutsätts att de finansiella målen uppfylls. Med 

beaktande av 2014 års resultat och de prioriterade områdena samt de konkretiserade mål 

för 2016 ska nedanstående direktiv gälla för 2016 års budgetarbete. 

 

Med detta styrdokument som grund ska respektive nämnd/styrelse utarbeta en budget för 

2016 samt utblick 2017-2020.  

 

Med det strategiska styrdokumentet som grund har nämnder/styrelser ansvar att utarbeta en 

årsbudget utifrån de mål och riktlinjer som anges i styrdokument.   

De ramar som ingår i detta styrdokument är preliminära och slutlig ställning tas i samband 

med kommunfullmäktiges sammanträde i november månad. 

1. Antagande om pris- och löneförändringar 

I nuvarande Mål och budget 2015-2019 ingår 3,2 procent för löneökningar och 2,5 procent 

för inflation för år 2016. Det är troligt att 2016 års löneökning kommer att uppgå till 3,0 

procent och att inflationen blir 2,2 procent. Denna justering i förhållande till befintlig Mål och 

budget innebär en kostnadssänkning med 2,7 mnkr. 

 

Trots att kommunen inte kompenseras av staten för inflationsförändringar (den s.k. 

”statsbidragspåsen” är nominellt oförändrad) är respektive nämnd och styrelse kompenserad 

med 2,2 procent (exklusive löneökningar). Detta förfaringssätt är det tydligaste men kräver 

samtidigt ett aktivt arbete med bland annat de konkretiserade målen. 

 

Anslaget för löneökningar ligger på kommunstyrelsen för att fördelas till respektive nämnd 

när avtalsrörelsen är klar under 2016.  

 

Inflationskompensationen fördelas till respektive nämnd i ramberäkningen. 

2. Pensionskostnader  

Enligt beräkningar kommer kommunens pensionskostnad för år 2016 att blir ca 84 mnkr, 

vilket är den nivå som ingår i nuvarande Mål och budget 2015-2019 för år 2016.  

3. Skatteförändringar  

Kommunens skatteintäkter för 2016 var beräknade till 1 558 mnkr i Mål och budget 2015-

2019, vilket var baserat på 28 600 invånare. Enligt senare beräkningar baserade på 

kommunförbundets cirkulär 2015:15 har skatteintäkterna ökat till totalt 1 563 tkr. 

Förändringen beror framförallt på: 

 Förbättrad skatteunderlagsutveckling +6,9 mnkr 

 Regleringsbidrag -4,6 mnkr (ingår kompensation med 7,0 mnkr för höjd arbetsgivaravgift för yngre) 

 LSS-utjämning +2,5 mnkr  

 

Nuvarande beräkning av 2016 års skatteintäkter baseras på 28 700 invånare och att 

skattesatsen är oförändrat 22:13 procent.  



20 

Skatteintäkterna är en av de mest osäkra faktorerna, eftersom de är beroende av 

samhällsutvecklingen. En sänkning av rikets skatteintäkter slår mycket hårt mot respektive 

kommun. Intäkterna minskar direkt medan verksamhetens kostnader kvarstår. 

 

LÄNETS SKATTER 2015 

Värnamo  Lägst 21:12 

Vaggeryd   21:19 

Jönköping   21:34 

Tranås   21:41 

Vetlanda                                                   21:51 

Mullsjö                                                     21:84 

Sävsjö                                                       21:92 

Aneby   22:09 

Gislaved   22:13 

Habo   22:17 

Nässjö   22:19 

Gnosjö   22:24 

Eksjö  Högst 22:26 

 

Länet (vägt)   21:60 

Riket (vägt)   20:70 

4. Ränteeffekter och avskrivningar  

Kommunens räntekostnader och avskrivningsnivåer var i Mål och budget 2015-2019 

budgeterade till totalt 84,5 mnkr för år 2016. Dessa nivåer kvarstår för 2016 års 

budgetförutsättningar vilket i sin tur baserades på en investeringsnivå på 112 mnkr år 2016.  

Enligt bokslut 2014 uppgick räntor och avskrivningar till 76 mnkr. Den kraftiga uppgången i 

förhållande till år 2014 beror bl a på höga investeringar år 2015. 

5. Demografiförändringar 

De demografiförändringar som redovisades i avsnitt 3.7 måste beaktas i fördelningen av 2016 

års budgetramar. Utifrån kostnad per barn, gymnasieelev o.s.v. omfördelas 2016 års ramar 

enligt nedanstående tabell (mnkr). Ett minskat anslag till verksamheten innebär att det står 

minustecken framför beloppet. Ett minustecken på totalnivån innebär att kommunens 

resultat förbättras med detta belopp. 
 

 (- är minskad tilldelning) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Äldreomsorg 0,0 0,5 1,1 1,5 2,1 

Förskola/DBV/Förskoleklass 0,0 1,7 1,3 1,9 3,5 

Grundskola Åk 1-3 0,0 0,5 -0,7 -2,2 -3,9 

Grundskola Åk 4-6 0,0 0,6 1,1 1,3 0,5 

Grundskola ÅR 7-9 0,0 0,8 1,0 1,0 1,2 

Gymnasieskola 0,0 -2,3 -4,8 -4,5 -3,5 

      

Totalt 0 1,9 -1,1 -1,0 -0,1 
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För budget 2016 ska därmed nämndernas ramar utökas med 1,9 mnkr som följd av 

demografiska förändringar. 

 

6. Vårpropositionen 

Under avsnitt 3.3 presenteras effekter på kommunens verksamheter utifrån 

vårpropositionens intentioner. Vilka effekterna blir för Gislaveds kommun är i detta läge 

osäkert i och med att en stor del av satsningarna är riktade statsbidrag och att det i 

propositionen inte framgår villkoren för dessa statsbidrag. Om alla riktade statsbidrag 

omräknas till effekt per invånare skulle ersättningen till Gislaveds kommun kunna uppgår till 

13 mnkr år 2015 för att därefter öka till 31 mnkr. 

I kommunalskatten ingick i förutsättningarna för 2016 en utökning med 718 tkr avseende 

utökad undervisningstid i matematik åk 7-9. Denna del är borttagen i vårpropositionen och 

Barn- och utbildningsnämndens driftram sänks därmed med 718 tkr. 

 

 

8. Justeringar  

Nedan presenteras justeringar av grundramen.  

1.  Bokslutsjusteringar 0 mnkr 

2. Justering av utblick 2016 0 mnkr 

3. Allmän justering -27,0 mnkr  

Kommunstyrelsen (-1,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -1,0 mnkr 

Socialnämnden ( -11,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -11,0 mnkr 

Barn- och utbildningsnämnden (-10,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -10,0 mnkr 

Kulturnämnden (-0,1 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,1 mnkr 

Tekniska nämnden (-1,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -1,0 mnkr 

Bygg- och miljönämnd (-0,2 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,2 mnkr 
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Fritidsnämnden (-3,5 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -3,5 mnkr 

Fastighetsnämnden (-0,2 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,2 mnkr 

Räddningsnämnden (0 mnkr) 

 

4. Budgetjustering som följd av de konkretiserade målen. 0,0 mnkr 

De konkretiserade målen ska ses som en generell övergripande styrning av respektive 

nämnds verksamhet och ekonomisk fördelning inom den tilldelade ramen. Merparten av 

dessa mål skall inarbetas i befintlig ram men i vissa fall tillskjuts medel. Under denna rubrik 

kommenteras de konkretiserade mål som innebär ekonomiska budgetjusteringar.  

 

5. Tidigare beslut för inarbetning i budget. +2,7 mnkr. 

Kommunstyrelsen (+2,7 mnkr) 

 KS 2015-04-08 § 127 Kontaktcenter i Gislaveds kommun. Utökad ram med 2,7 mnkr 

avseende 2016 års initialkostnad för kontaktcenter. 
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9. Sammandrag 

Sammanställning av rampåverkande förändringar enligt ovan.  
 

Åtgärd mnkr Över

g /fin 

KS Räddn. 

nämnd 

Teknisk 

nämnd 

B o M 

 

Social 

nämnd 

Fritids 

nämnd 

BUN Kultur 

nämnd 

Fastighets 

nämnd Summa 

Budget 2015 

(avtal -15 ej fördelat) 

8,2 94,2 31,1 41,2 11,3 558,6 37,6 717,8 28,6 0 1 528,7 

Löneökning 3,0 %  29,8 0,3 0,1 0,2 0,1 2,6 0,1 0,8 0,1 0 34,0 

Bokföringsteknisk 

justering 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inflation 2,2 %  0,7 -0,1 -0,3 -0,2 2,3 0,4 4,2 0,3 0 7,4 

Demografi      0,5  1,3   1,8 

Bokslutsjustering  -0.1   0,1      0,0 

Befintlig utblick  1,0 2,3 0,2 3,1 0,2 5,4 0,7 4,4 1,5 0 18,8 

Justering av 

utblick 2016 

          0,0 

Allmän justering  -1,0 0,0 -1,0 -0,2 -11,0 -3,5 -10,0 -0,1 -0,2 -27,0 

Konkretiserade 

mål 

          0,0 

Tidigare beslut  2,7         2,7 

Vårproposition        -0,7   0 

Ram 2016 39,0 99,2 31,3 43,2 11,3 558,3 35,3 717,9 30,4 -0,2 1 565,7 

Ovanstående ramar kan komma att justeras avseende interna kostnader/intäkter. Dessa justeringar kommer ej att påverka 

nämndernas handlingsutrymme. 
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1. Investeringsbudget  

Enligt Mål och budget 2015-2019 uppgår den totala investeringsnivån för 2016 till 113 mnkr 

(inkl 2,2 % inflation). Denna nivå kvarstår utan justering. 

 

Investeringsramen fördelas enligt följande: (inkl. 2,2 procent inflation) mnkr:  

 
Kommunstyrelsen 7,7 

Räddningsnämnden 1,3 

Tekniska nämnden 30,8 

Bygg- och miljönämnden 0,1 

Socialnämnden 3,7 

Fritidsnämnden 2,1 

Barn- och utbildningsnämnden 13,7 

Kulturnämnden 3,0 

Fastighetsnämnden 50,6 

TOTALT 113,0 
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2. Resultat 2016 

Med de skatteförändringar, inflationsförändringar, ramförändringar m.m. som presenterats i 

detta dokument kommer det finansiella målet på +15 mnkr som ett genomsnitt för perioden 

2015-2019 att uppnås om nuvarande resultat i utblick 2015-2018 bibehålls för åren 2017-

2019. 

 

RESULTATBUDGET 
(mnkr)   År 2016 
   

Ram 2016  -1 565,7 

Pensioner/kapitalkostnader  89,0 

Avskrivningar  

  

-81,4 

 

Verksamhetens nettokostnad  -1 558,1 

    

Skatteintäkter 

Förändrad inkomstutjämning   

1 563,5 

3,0 

Finansnetto  0 

   

   

Årets resultat  8,3 
   

Soliditet  70 % 
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