EN SAMMANFATTNING
AV ÅRSREDOVISNINGEN
FÖR 2014
Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar
1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda),
som på olika sätt ger service till kommunens
28 738 invånare. Här är en sammanställning av
det viktigaste under 2014. De flesta uppgifterna
har hämtats ur kommunens årsredovisning.

22,13 kronor
i kommunalskatt

Kommunalskatten i Gislaved
låg 1 krona och 43 öre över
riksgenomsnittet. I länet hade
fyra kommuner högre
kommunalskatt än
Gislaved.

28 738 invånare!

Befolkningen ökade
med 24 invånare.
Orsaken till ökningen
är invandring samt
bättre flyttnetto.

40 716 kronor
i kommunalskatt
per invånare

Kommunalskatten för år 2014
var 22,13 kronor. Sammantaget
var skatteintäkterna 1 170
miljoner kronor. För år 2015
är skatten oförändrad
på 22,13 kronor.

2 316 årsanställda

En ökning med 21 vilket
motsvarar 0,9 procent.
Ökningen avser framförallt socialnämndens
verksamheter.

370 kronor
i överskott per invånare

Bra äldreomsorg

Våra särskilda boenden
rankas högt i länet
och våra äldre brukare
är väldigt nöjda.

Överskottet är 0,7 procent av
de totala snittintäkterna, eller
drygt 70 öre per hundra kronor.
En låg nivå för att klara
åtaganden framåt.

178 miljoner
i nyinvesteringar

De största investeringarna
var Nordinskolan, Glashuset,
Mariagårdens kök och
kommunhuset.

Utmaningar i skolan

Vi ser försämrade resultat
i skolan. Det är en tuff
utmaning att vända.

Ekologisk mat

Över 33 procent av alla
inköpta livsmedel är
ekologiska, det är bland de
klart bästa i Sverige!
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VI BÖRJAR MED INTÄKTERNA
Kommunalekonomi är i mycket som en vanlig
hushållsbudget. Man har intäkter och man har
kostnader och förhoppningsvis blir det lite över
när man betalt dem.
Här har vi dock inte tagit med intäkterna för
vatten och avlopp samt renhållning. Enligt lag ska
avgifterna täcka kostnaderna för de verksam
heterna.

Kommunalskatten var största
inkomstkällan

kommunalskatt
40 700 kronor
per invånare

Kommunalskatten var största intäktskällan och
uppgick i genomsnitt till 40 700 kronor per invånare.
Kommunalskatten var 22,13 kronor, vilket i princip
innebär att 22,13 procent av invånarnas inkomster
går till kommunalskatt.

Utan statsbidrag skulle
kommunalskatten vara mer
än 5 kronor högre

Flera olika statsbidrag ska ge alla kommuner i
Sverige rimliga förutsättningar att sköta sin service.
Gislaved kompenseras för att kommuninvånarnas
inkomster ligger på 92 procent av riksgenomsnittet.
Statsbidrag lämnas även för att det är dyrare att
driva verksamhet i en kommun med en hel del
glesbygd, fler äldre med mera.
Statsbidragen år 2014 var sammanlagt 9 814
kronor per invånare. (Utan dem skulle kommunal
skatten behövt vara mer än 5 kronor högre.)

Avgifter är 5 procent
av intäkterna

Avgifterna uppgår till 4 000 kronor per invånare eller
5 procent av de totala intäkterna. Avgifterna täcker
normalt bara en liten del av den totala kostnaden.
Avgifterna för förskolan täcker exempelvis 7 procent
av kostnaderna.

statsbidrag

9 814 kronor
per invånare

avgifter

4 000 kronor
per invånare
En krona på bilden motsvarar
1 000 kronor i verkligheten.
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PERSONALEN SVARAR FÖR
65 PROCENT AV KOSTNADERNA
I stapeln intill är kostnaderna per invånare för
delade efter kostnadsslag.

personal

40 300 kronor
per invånare

Helt dominerande är kostnaderna för kommunens
2 530 anställda, som uppgår till 1 157 miljoner kro
nor eller 40 300 kronor per invånare. Kostnaderna
för personal svarar för 65 procent av de sammanlagda kostnaderna. I personalkostnaderna ingår
också pensionskostnaderna.
Posten varor innefattar livsmedel, skolmaterial
med mera och uppgår till 266 miljoner kronor eller
9 300 kronor per invånare och år.

varor

9 300 kronor
per invånare

fastigheter

4 000 kronor
per invånare

bidrag
och avgifter

2 000 kronor
per invånare

En krona på bilden motsvarar
1 000 kronor i verkligheten.

avskrivningar
2 600 kronor
per invånare

Fastighetskostnaderna är exempelvis drift, under
håll, uppvärmning och räntor för både kommunens
egna fastigheter samt kostnaderna för lokalhyror.
Den sammanlagda lokalytan är 167 000 kvadratmeter och kostnaderna 117 miljoner eller 4 000
kronor per invånare och år.
Bidrag och avgifter består av föreningsbidrag,
bidrag till samlingslokaler, bidrag till enskilda in
divider med mera och blir totalt 61 miljoner eller
2 000 kronor per invånare och år.
Avskrivningar är en post som skiljer en kommunal
budget från hushållsekonomin. Man kan säga att
man i bokföringen bara tar upp värdeminskningen
per år på bland annat fastigheter, maskiner och
bilar. Avskrivningarna var totalt 75 miljoner eller
2 600 kr per invånare.
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HUR ANVÄNDS PENGARNA?
Det korta svaret är enkelt: det allra mesta går
till vård, skola och omsorg. De totala nettokostnaderna är 51 070 kronor per invånare i
Gislaveds kommun. Diagrammet visar fördelningen på nämnderna.

Kulturnämnden

som ansvar för bibliotek,
allmänkultur med mera
kostar 885 kronor per
invånare.

Fritidsnämndens

Socialnämndens

verksamhet med äldreomsorg,
individ- och familjeomsorg
samt stöd till personer med
funktionsnedsättning kostar
19 400 kronor per invånare.

verksamhet kostar
1 225 kronor per
invånare.

Kommunstyrelsen

svarar för bland annat
gemensam ledning samt
mark och exploatering.
Kostnaden är 2 400 kronor
per invånare.

Barn- och
utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Räddningsnämnden

Förskola, grundskola
och gymnasium kostar
24 200 kronor per invånare,
det vill säga nästan
hälften av de totala
kostnaderna.
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VAD KOSTAR OLIKA
VERKSAMHETER?
Ett tredje sätt att se på kostnaderna är att se vad
det kostar med exempelvis en plats på förskolan
eller en plats på ett särskilt boende. Nedan finns
kostnaderna för några viktiga tjänster. Här visas
också på skillnader mellan Gislaved och andra
liknande kommuner. (Det är inte rimligt att jämföra
Gislaveds kommun med vare sig kommuner i stor
stadsregioner eller kommuner i glesbygden.)

Hemtjäns

t

150 70 0 kro

63 0 0 0 lä

no r pe r v
årdtagare
gre än ge
nomsnitte
t

Förskola

per barn
123 00 0 krononor ms
nittet
2 00 0 högre än ge

Grundskola

r per elev
90 000 kronono
msnittet
1 00 0 lägre än ge

Gymnasium

elev

kronor per
111 0 0 0 än
genomsnittet
2 0 0 0 högre

Särskilt b

oe nde

6 82 0 0 0 k

5 5 0 0 0 hö

ronor per
vårdtaga
gre än ge
re
nomsnitte
t
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VAD FÅR VI FÖR PENGARNA?
Gislaveds kommun ska förstås inte bara sköta
ekonomin utan också använda pengarna väl och
driva en bra verksamhet för dem. Det är mycket
lättare att mäta ekonomi än kvalitet. Men Gislaveds
kommun använder sig bland annat av neutrala
undersökningar genom SCB för att veta hur invånarna uppfattar olika verksamheter. För en del
verksamheter – som skolan – finns det gott om
jämförelser mellan kommunerna.

Grundskolan är normalbra

Både i Sverige och i länet får kvaliteten på grundskolan i Gislaveds kommun ett genomsnittsbetyg,
resultaten har försämrats något sen tidigare år.
Framförallt är det försämrade resultat på de nationella proven.

Bland de bästa i Sverige på
ekologiska livsmedel

Gislaveds kommun hade som mål 2012 att 25
procent av inköpta livsmedel ska vara ekologiska.
År 2014 var andelen ekologiska livsmedel inköpta
i kommunen 33,1 procent, bland de klart bästa i
landet.

Gymnasieskolan står inför
utmaningar

Också gymnasieskolan utvecklas, bland annat ökar
andelen elever som fullföljer gymnasieskolan inom
tre eller fyra år. Men förbättringarna sker från en låg
nivå. Gislaved hamnar i de flesta avseenden i den
sämsta fjärdedelen bland landets kommuner. Den
genomsnittliga betygspoängen sjunker liksom
andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till gymnasium eller högskola.

Nöjda med kommunens service

Kommunens invånare är generellt nöjda med
kommunens verksamheter. Mest nöjda är man
med räddningstjänsten, renhållningen samt vatten
och avlopp.
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GISLAVEDSBON OCH
SKATTEPENGARNA
BENGT

Ett helt annat sätt att se vad vi får för skattepengarna
är att se vad kommunens verksamheter kan betyda
för olika människor. Låt oss se på några personer,
mer eller mindre verkliga.

... är 47 år och fotbollstränare
på fritiden. Kommunen stöttar
föreningslivet för ungdomar med
9 miljoner kronor. Dessutom ger
kommunen 11 miljoner i anläggningsstöd för ungdomsverksamhet.
Kommunen har 41
fotbollsplaner och tre
fotbollshallar.

MARKO

... är 18 år och går på
gymnasiet. Gislaveds
Gymnasium har
1 022 elever på
14 program.

YAASMIIN

... är 3 år och går på
förskola. I genomsnitt
kostar en plats
120 000 kronor
per år.

ELIN

ASTRID

... är 85 år och bor i ett
av kommunens 10 särskilda
boenden med sammanlagt 361
lägenheter. Innan dess var hon
en av 704 Gislavedsbor som fick
hjälp i hemmet. Sammantaget
arbetar 686 personer i vård
och omsorg.

... är 38 år och arbetar
heltid. Elin tar sig fram främst
via kommunens 10 mil gångoch cykelvägar. Dessa kräver årligt
underhåll med cirka 22 kronor per
meter för snöskottning, reparationer
med mera. Elin är också en flitig
biblioteksbesökare, där hon
botaniserar bland närmare
167 000 böcker.

SAMMANFATTNINGEN AV ÅRSREDOVISNINGEN VISAR
DELAR AV 2014 ÅRS RÄKENSKAPER FÖR KOMMUNEN
Den fullständiga årsredovisningen som finns tillgänglig på vår webbplats, innehåller en översikt
över kommunens och de kommunala företagens
ekonomiska ställningar och verksamhet.
Årsredovisningen är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den ger upplysningar om kommunens
verksamhet och finansiella situation utifrån god
ekonomisk hushållning.

Fördjupad information om 2014 års verksamhet
presenteras i de nämndsvisa bokslutsrapporterna
vilka finns tillgängliga på kommunstyrelsekontoret.
För mer information är du välkommen att besöka
vår webbplats: gislaved.se/ekonomi
Stefan Tengberg
ekonomichef

