Motion:
Inför 6-timmars
arbetsdag
Under lång tid har Vänsterpartiet drivit kravet på sex timmars arbetsdag
med bibehållen heltidslön. Detta krav är nu mer befogat än någonsin. En
kortare arbetstid kan bidra till att lösa många av de problem vi ser i
samhället idag: Arbetslöshet, sjukskrivningar, stress, brist på återhämtning och att klara jobba fram till pensionsåldern. Många kvinnor
beskriver att de vill arbeta heltid men inte orkar. Ohälsa drabbar framför
allt kvinnor.
I väntan på en lagstiftning om kortare arbetstid har flera kommuner och
landsting gjort egna försök med förkortad arbetstid. Där dessa har
utvärderats har de visat sig ha många positiva effekter.
Gislaveds kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora
problem när det gäller personalrekrytering. Behovet av nyrekryteringar
kommer att vara stort. Även om sjuktalen i Gislaveds kommun inte tillhör
de högsta så är varje sjukdag en dag för mycket. Sjukfrånvaro är inte
bara en fråga om hälsa och ekonomi för personalen utan också en fråga
om kvalitet och kontinuitet i verksamheterna.
Gislaveds kommun behöver redan nu anställa mer utbildad
omvårdnadspersonal än vad som finns tillgängligt på arbetsmarknaden.
Därför måste arbetet med människor få högre status och bli mer
attraktivt. Lön är naturligtvis en avgörande del men arbetsförhållanden är
viktiga.
Arbets- och privatliv har blivit allt mer pressat. Med en kortare veckoarbetstid med möjlighet till kortare arbetsdagar finns det mer tid till
återhämtning och mer tid till privatlivet och det så kallade livspusslet. Jag
är övertygad om att det leder till att fler skulle tilltalas av att arbeta inom
vård- och omsorgssektorn. Dessutom skulle detta underlätta rekrytering,
leda till färre sjukskrivningar och förmå personalen att stanna kvar i
branschen.
Ytterst handlar motionen om att vård- och omsorgsarbete är det
viktigaste jobbet som finns och om kvinnors arbetssituation.
Vänsterpartiet vill att Gislaveds kommun inför sex timmars arbetsdag,
dvs att 30 timmars veckoarbetsmått införs, med bibehållen lön inom den

kommunala vårdsektorn. Införandet ska utvärderas av följeforskare och
arbetsplatserna skall själva besluta och ansöka om de önskar delta.
Jag yrkar
- att försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, 30 timmars veckoarbetsmått, med bibehållen lön genomförs inom den kommunala
vård- och omsorgssektorn.
- att arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i försöksverksamheten.
- att försöksverksamheten följs och utvärderas av följeforskare.
Marie Lackenbauer
Vänsterpartiet
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Svar på motion om att införa 6-timmars arbetsdag
Ärendebeskrivning
Marie Lackenbauer (V) har lämnat en motion om att införa 6- timmars
arbetsdag med bibehållen lön på försök inom kommunala vård- och
omsorgssektorn samt att detta utvärderas i form av följeforskning.
HR-avdelningen ser positivt på att hitta åtgärder som påverkar den
psykosociala arbetsmiljön. Däremot så ser vi att få av tidigare försök av 6
timmars arbetsdagar inom offentlig sektor övergått till permanent verksamhet.
Om Gislaveds kommun ska genomföra en åtgärd i syfte att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön så ser vi att det är av största vikt att syftet inte är ett
försöksprojekt utan att, efter gott utfall av försöket, övergå till permanent i
verksamheten. Detta måste få finnas som del i budget och utblick, vilket saknas
i detta fall. Avbryta införanden av 6 timmars arbetsdag har istället visat sig ha
en negativ effekt på medarbetare som då blivit tvungna att återgå till
ursprunglig arbetstid.
Utöver detta ser HR-avdelningen att Gislaveds kommun har flera
yrkeskategorier i och utanför vård- och omsorgssektorn med hög
personalomsättning och ansträngd arbetsmiljö. Flera av dessa är även de
kvinnodominerande. Om en sådan stor ekonomisk satsning på den
psykosociala arbetsmiljön ska göras hade vi gärna sett en större spridning på
insatsen.
HR-avdelningen har vid tidigare yrkanden på införande av 6-timmars arbetsdag
även beskrivit problematiken med kopplingen till införandet av heltid och att
göra dessa samtidigt. Även om projektet kring heltid i sig är avslutat så fortgår
arbetet med att få fler att arbeta mer i enlighet med HÖK 16 (Kommunal). Vi
anser att organisationen är i en förändringsprocess för att få fler att vilja arbeta
mer och att två stora förändringsprocesser inte bör pågå samtidigt.
Beslutsunderlag
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag
Socialnämnden den 20 juni 2017, § 83
Socialnämndens yttrande över remiss, motion om 6-timmars arbetsdag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2017
Kommunstyrelsens personalutskott den 18 oktober 2017, § 21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.

Protokollsanteckning
Peter Bruhn (MP) deltar inte i beslutet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Motion om 6-timmars arbetsdag
Ärendebeskrivning
Marie Lackenbauer (V) har lämnat en motion om att införa 6- timmars
arbetsdag med bibehållen lön på försök inom kommunala vård- och
omsorgssektorn samt att detta utvärderas i form av följeforskning.
Motionen handlar om att förbättra kvinnornas arbetssituation och att höja
vård- och omsorgsarbetets status. Marie Lackenbauer (V) hänvisar till att
förkortad arbetstid kan leda till färre sjukskrivningar, vilket också är avgörande
för att driva en verksamhet med god kvalité och kontinuitet. Motionären menar
att reducerad arbetstid med bibehållen lön också kan leda till bättre hälsa samt
underlätta för personalen att få ihop arbete och privatliv.
Socialförvaltningen har dels analyserat de försök i landet där man provat 6timmars dag inom vård- och omsorg samt tittat på aktuell forskning. Fokus har
varit se på vilka effekter som sex- timmar som heltidsmått kan ge och vad det i
så fall gett för effekter utifrån arbetsmiljö, verksamhetens kvalitet och
verksamhetens kostnader.
Analysen visar att förkortad arbetstid i medarbetares perspektiv kan ha flera
positiva effekter som; minskad stress och bättre sömn, piggare och gladare
medarbetare och bättre fokus på arbetsuppgifter och minskad sjukfrånvaro.
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön sågs däremot inga förbättringar
och inte heller sågs några positiva effekter för dem som verksamhet är till för.
I Göteborg medförde försöket ökade kostnader för verksamheten och enligt
den beräkning som socialförvaltningen gjort visar den att det även skulle bli
fallet i Gislaveds kommun om 6-timmars arbetsdag infördes. Det ekonomiska
utrymmet finns inte i socialnämnden ram 2017 eller åren framåt.
Förvaltningen gör samma bedömning som motionären gällande de positiva
effekterna som 6- timmars arbetsdag ger för medarbetarna men de ekonomiska
och verksamhetsmässiga effekterna gör att socialförvaltningen anser att
motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-08 - Snau §46
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2017
Socialförvaltningens förslag på yttrande daterad 29 maj 2017
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag
Delegationsbeslut daterat den 20 april 2017 Svar 30 juni
Socialnämnden beslutar
att

ställa sig bakom socialförvaltningens yttrandet som sitt eget, samt

att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kansli- och utvecklingsenheten
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Vårt diarienr: SN.2017.30

Svar på remiss
Motion om 6-timmars arbetsdag

Sammanfattning
En motion från vänsterpartiet har kommit med yrkande att införa 6- timmars arbetsdag med
bibehållen lön på försök inom kommunala vård- och omsorgssektorn samt att detta
utvärderas i form av följeforskning.
Yrkande
Yttrande över motion angående 6-timmars arbetsdag

Socialförvaltningen har dels analyserat de försök i landet där man provat 6-timmars dag
inom vård- och omsorg samt tittat på aktuell forskning. Fokus har varit se på vilka effekter
som sex- timmar som heltidsmått kan ge och vad det i så fall gett för effekter utifrån
arbetsmiljö, verksamhetens kvalitet och verksamhetens kostnader.
Vi har tagit del av Göteborgs Stad försök med 6 timmars arbetsdag med följeforskning samt
ett projekt på Socialförvaltningen i Östersund inom myndighetsutövning.
Försöket i Göteborg startades 2015-02-01 och avslutades 2016-12-31, efter 23 månader.
Försöket genomfördes i Svartedalens äldrecentrum med 68 undersköterskor.
I försöket har arbetstiden förkortats till 6 timmar per dag för undersköterskor som arbetar
heltid samt att de har bibehållit sin heltidslön. I försöket har 15 årsarbetare anställts för att
behålla den totala arbetstiden oförändrad. Arbetsscheman har anpassats till 30 timmar/vecka
eller i praktiken mellan 6 och 6,25 timmar/ arbetsdag.

Socialförvaltningen
Annela Major Eklund, utvecklingsledare
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED
Tel. Fax 0371-821 32
socialforvaltningen@gislaved.se
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Den slutgiltiga utvärderingen efter 23 månader visar att den reducerade arbetstiden har i
vissa fall positiva effekter. Det finns en tydlig indikation att undersköterskor upplever sig
piggare och har kraften kvar efter arbetspasset samt motionerar mer på fritiden. Ytterligare
positiva effekter är att upplevelsen av minskad stress och bättre sömn. Sedan visar
reducerad arbetstid en stark koppling till att undersköterskorna upplever sig hinna med sina
arbetsuppgifter.
Det allmänna hälsotillståndet samt besvär i rörelseorganer ex. i nacke, skuldror, ryggen,
handleder visar viss förbättring. Dock kan inte detta knytas direkt som en effekt av
reducerad arbetstid eftersom det kan finnas andra yttre faktorer. Sedan konstanteras att
försöket inte ledde till några förbättringar i psykosocial arbetsmiljö eller bättre kontinuitet
och kvalité för de som verksamheten är till för.
Efter 23 månader med reducerad arbetstid visade det att den totala sjukfrånvaron på
Svartedalen har förbättrats 4,7 % under försöksperioden medan referensverksamheten har
försämrats med 62,5% och Göteborgs stads alla äldreboende har resultat försämrats med 16
%.
Försökets 23 månader, inklusive själva studien har kostat Göteborgs stad 12 538 000 kr.
Effekter i långsiktigt perspektiv dvs. över två år saknas eftersom det saknas likvärdiga studier
som varat mer än två år.
Socialförvaltningen i Östersund genomförde 2016 ett försök med 6- timmars arbetsdag
inom myndighetsutövning. Utvärderingen visar att reducerad arbetstid medfört en
förbättring av arbetsmiljön och det har till viss del bidragit till att man prövat nya effektivare
arbetssätt. Medarbetarna har fått mer tid för återhämtning vilket i sin tur gett mer energi, de
har känt sig gladare och piggare och bättre kunnat fokusera på sitt arbete. De har bibehållit
den goda stämning inom gruppen som fanns innan projektet startade, de har hjälpt och
stöttat varandra i större utsträckning.
Stressforskningsinstitutet (2010) menar i sin rapport nr 322 att aktuell forskning visar att
reducerad arbetstid med bibehållen lön ger starka positiva sociala effekter och leder till mer
sömn och mindre upplevelse av stress och trötthet. Även den självskattade hälsan
förbättras. Dock finns det inga vetenskapliga belägg att reducerad arbetstid minskar
sjukfrånvaro eller leder till bättre fysiologiska mått som blodtryck etc.
Den senaste rapporten av Stressforskningsinstitutet (2017) bekräftar ytterligare att
reducerad arbetstid minskar stress och förbättrar sömn. Anställda med förkortad arbetsdag
var mindre stressade och oroliga samt sov bättre och längre. Studien genomfördes under 18
månader och berörde 354 heltidsanställda inom offentlig sektor med minskad arbetstid med
25 procent och bibehållen heltidslön.
Socialförvaltningen
Annela Major Eklund, utvecklingsledare
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED
Tel. Fax 0371-821 32
socialforvaltningen@gislaved.se
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Det som man kan utläsa av ovan nämnda försök är att förkortad arbetstid till
6- timmar har i medarbetares perspektiv flera positiva effekter som; minskad stress och
bättre sömn, piggare och gladare medarbetare och bättre fokus på arbetsuppgifter. För
verksamhetsperspektiv minskad sjukfrånvaro, dock inga förbättringar i den psykosociala
arbetsmiljön. Dock kunde inte försöket i Göteborg visa att reducerad arbetstid skapar
positiva effekter dem som verksamhet är till för. Utöver detta visar försöket i Göteborgs
Stad att förkortad arbetstid medför stora kostnader ca 6,3 milj./år.
Om vi försöker sätta Göteborgs försök in i Gislaveds kommun kontext och beräkningen ska
inkludera alla undersköterskor inom äldreomsorgsboendena samt alla undersköterskor
inom hemtjänsten. Dessutom utan hänsyntagande till schemaplaneringen och beräkningen
ska grunda sig i 2016 års siffror gällande lönekostnader och arbetade timmar skulle detta
innebära följande:
I nuläget vid 367,73 stycken årsarbetare vid genomsnittlig arbetsvecka 36,94 timmar
skulle reducerad arbetsvecka i 30 timmar innebära vid samma antal årsarbetare skillnaden 2
531,23 timmar i veckan. Detta medför att 84,37 st. årsarbetare som behöver tillkomma för
att producera samma antal timmar som tidigare.
Lönekostnaden för de tillkommande årsarbetarna blir 34 160 000, vilket baserar på följande
beräkning: Årskostnad = Antal årsarbetare (84,37) * Medellön (24 011) *
Personalomkostnader (PO 1,4052) * 12 = 34 160 000 kr

Socialförvaltningen
Annela Major Eklund, utvecklingsledare
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED
Tel. Fax 0371-821 32
socialforvaltningen@gislaved.se
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Ledamöter i styrelsen

Yttrande över motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till
bostäder

Kristdemokraterna har lämnat i in en motion till kommunfullmäktige daterad 17 oktober
2018, om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till bostäder. De anser att det
behöver göras mer för att öka takten i att öka tillgången till bostäder. De föreslår att
kommunal förvaltningen eller bolag omvandlar nuvarande moduler som används till
Smålandsstenar vårdcentral till enklare bostäder och att ytterligare moduller köps in eller hyrs
in och ställs på Gislaved marknadsplats och eller andra lämpliga områden i kommunen.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden
och AB Gislavedshus.
I uppdraget för AB Gislavedshus ingår det att främja bostadsförsörjningen inom kommunen
genom att förvärva, bebygga och förvalta bostadslägenheter samt att erbjuda en variation av
bostäder. För företaget är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv och att erbjuda ett hållbart
bostadsbestånd som innebär ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt förhållningssätt. Detta för
att även i fortsättningen bidra till att Gislaveds kommun upplevs som en attraktiv kommun att
leva och verka i för människor och för näringsliv.
Att erbjuda boende i moduler kan vara ett sätt att erbjuda lägenheter men ur ett mer kortsiktigt
perspektiv och detta är inget som förespråkas av Gislavedshus. Ett annat sätt som kan
underlätta byggnation av mer lägenheter är att det finns detaljplanelagd mark och att bygglov
erbjuds med korta handläggningstider.

AB GISLAVEDSHUS

Malin Larsson
VD
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Motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till
bostäder
Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna i Gislaved har lämnat in en motion om att omvandla
moduler och köpa in/hyra nya moduler till bostäder.
Motionen har remitterats till bygg- och miljönämnden för yttrande.
Stadsarkitekt Sven Hedlund har i en tjänsteskrivelse sammanställt
förvaltningens förslag till yttrande:
"Kristdemokraternas motion menar att de modulbyggnader som idag används
som vårdcentral i Smålandsstenar ska omvandlas till enklare bostäder samt att
marknadsplatsen i Gislaved skall användas för uppställning av modulbostäder.
Bygg- och miljönämnden anser att de aktuella byggmodulerna som idag är
placerade vid stationsområdet i Smålandsstenar ska flyttas till annan plats för att
frigöra ytor vid stationsområdet så att området kan utvecklas till en mötesplats
för kollektivtrafik och handel med möjlighet till kafé- och evenemangsytor och
parkering. Modulerna är placerade i absolut närhet till järnvägsspåren vilket
sannolikt kommer att bedömas som olämpligt vid en prövning av bostäder i dem.
Byggmodulerna vid stationsområdet i Smålandsstenar kan visserligen användas
som tillfälliga bostäder men för att det skall vara möjligt krävs sannolikt avsteg
från gällande lagstiftning avseende tillgänglighet, energiprestanda, utformningskrav
och estetik. Om moduler prövas för bostadsändamål i en bygglovsprövning
kommer sannolikt endast tidsbegränsade lov vara möjliga.
Placeringen av bostadsmoduler ska, trots att de är av tidsbegränsad karaktär, i
första hand ske på platser som kan prövas som lämpliga för bostäder. Marken
behöver inte nödvändigtvis vara detaljplanelagd för bostäder men den skall vid
prövning kunna bedömas som lämplig. Det ska vara platser som inte är utsatta för
störningar från t.ex. trafik eller industrier och där friytor för utevistelse och lek
finns tillgängliga samt där god tillgänglighet för gående och cyklister kan uppnås.
Den i motionen föreslagna marknadsplatsen i Gislaved ligger inklämd mellan
Mårtensgatan och Norra Storgatan och får därför anses vara utsatt för
trafikstörningar och platsen ligger också i nära anslutning till en bensinstation
vilket försvårar en placering av tidsbegränsade bostäder inom området.
De obyggda kommunala tomterna planlagda för bostäder på ”Vitsippan” i
Gislaved bedöms som mer lämpade för detta ändamål.
Bygg- och miljönämnden instämmer med Kristdemokraterna motion om att
byggtakten av bostäder behöver ökas, både i Gislaveds kommun men också
nationellt, och att de nyanlända som idag bor i vår kommun bör beredas
möjlighet till bostad inom Gislaveds kommun.
Bygg- och miljönämnden anser dock att bostadsbristen i första hand ska byggas
bort med permanenta bostäder som uppfyller gällande lagstiftning och i andra
hand med tidsbegränsade bostäder."
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Yrkanden
Börje Malmborg (KD) yrkar ett tillägg till förvaltningens förslag till yttrande att
nämnden ser ett behov av enklare lägenheter med låg hyreskostnad.
Elisabeth Johansson (C) yrkar ett tillägg till förvaltningens förslag till yttrande
att enklare bostäder kan placeras även på landsbygden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Börje Malmborgs yrkande och finner att
nämnden antar det.
Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Johanssons yrkande och finner att
nämnden antar det.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden
Motion från Kristdemokraterna
Protokoll 2016-11-16 - Ksau § 96
Protokoll 2017-01-17 - Bmau §15
Bygg- och miljönämnden beslutar
att

i ett tillägg till förvaltningens förslag till yttrande uttala att nämnden ser
ett behov av enklare lägenheter med låg hyreskostnad

att

i ett tillägg till förvaltningens förslag till yttrande uttala att enklare
bostäder kan placeras även på landsbygden.

att

i övrigt ta förvaltningens yttrande som sitt eget

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till
bostäder
Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har motionerat om att de moduler som idag
används som vårdcentral i Smålandsstenar omvandlas till enklare
bostäder (punkt 3). Dessutom ska kommunen hyra nya moduler
alternativt köpa, som placeras på lämpliga områden i kommen (punkt 4).
Anledningen är att snabbt öka tillgången på bostäder i kommunen i
avvaktan på att planerade nybyggnationer blir fårdigställda. Syftet är i
första hand att bereda bostäder för nyanlända.

Fastighet- och serviceförvaltningen har gjort ett förslag till yttrande över
främst motionens tredje punkt:
Modulerna iSmålandsstenar, 64 st, hyrs av Expandia Moduluthyrning AB
för ca 2 mnkr per år. Regionen betalar motsvarande hyra till
kommunen. Avtalen är uppsagda och om ingen annan överenskommelse
träffas kommer modulerna att monteras ner till sommaren 2017.
Bygglov för vårdcentral är beviljat till 2017-10-3 I. Men för bostäder
krävs ett nytt bygglov. Enligt detaljplanen är marken avsatt för handel
och kontor. Därför krävs det ett nytt bygglov för bostäder. Eftersom
ändamålet strider mot detaljplanen ska grannarna ges möjlighet att yttra
sig över ansökan. Det kan också endast beviljas ett tidsbegränsat
bygglov.
Vårdcentralen kan inte användas som den står utan det krävs en
ombyggnad bland annat för att klara nya krav på brandsäkerhet. Men
planlösningen utgår från en kontorslösning och blir inte optimal.
Dessutom behöver ventilationen kompletteras samt duschar och kök.
Expandia uppskattar att man kan inrymma 40 - 50 boende i befintliga
moduler. Det krävs ett bättre underlag för att beräkna kostnaden för
ombyggnaden.
I anslutning till vårdcentralen ligger det gamla godsmagasinet.
Kommunen har tidigare sålt magasinet med tomt om ca I 100 m 2 • För
tillfart har tomten en anslutning mot Järnvägsgatan tvärs över den
provisoriska vårdcentralen. J köpekontraktet upplystes köparen att det
finns ett tidsbegränsat bygglov i anslutning till tomten samt att köparen
får tåla en eventuell förlängning av bygglovet för den provisoriska
vårdcentralen. Men när vårdcentralen är avvecklad förutsätts köparen få
fullt tillträde till sin fastighet.
Fastighetsförvaltningen har ett relativt fördelaktigt hyresavtal jämfört
med nya moduler. Nya moduler torde kosta drygt I mnkr mer. Men
räknat i kr/m 2 är kostnaden ca I 230 kr. Till kostnaden för hyra ska
läggas övriga driftskostnader som värme och el, VA, yttre skötsel mm.
Det innebär att kostnaden är I 500 - I 600 kr/m 2 exklusive
ombyggnadskostnad.
Fastighet- och serviceförvaltningen anser att kommunen vid
Fa §24 (forts)
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försäljningen av godsmagasinet förband sig att vårdcentralen ska
avvecklas och köparen få fullt tillträde till sin fastighet. Dessutom
innebär det betydande kostnader för hyra och drift samt att kostnaden
för ombyggnad till boende med stor sannolikhet kommer att vara
betydande. Därför avråder förvaltningen till att omvandla modulerna till
bostäder.
När det gäller att hyra in nya moduler att placera på marknadsplatsen
eller på annan lämplig mark är situationen annorlunda. Nya moduler kan
anpassas efter behovet och dagens krav på brandsäkerhet. Placering kan
också väljas till mark som är planlagd för bostäder.
Det är viktigt att notera att modullösningar är relativt dyra och endast
löser problem kortsiktigt. Det är viktigt att normala bostäder
produceras och är inflyttningsklara inom 2 - 3 år för att ersätta
modulerna.
Fastighet- och serviceförvaltningen föreslår att nämnden avstyrker punkt
3 i Kristdemokraternas motion.
Arbetsutskottet föreslår att fastighet- och servicenämnden antar
förvaltningens förslag till yttrande som eget och överlämnar det till

Beslutsunderlag
Yttrande angående motion om att omvandla moduler till bostäder, 2016-12-19
Motion från Kristdemokraterna.pdf
Ksau § 96- Motion om att omvandla moduler och köpa in;hyra nya moduler till
bostäder.pdf
Protokoll 20 17-0 1-18 - Faau §26

Fastighet- och service nämnden beslutar
att

anta förslaget till yttrande som eget och att avstyrka punkt 3 i motionen.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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Kristdemokraterna
Gislaved den 17 oktober 2016

Motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till bostäder. Df7r

Kristdemokraternas partiavdelning anser att mer måste göras för att öka takten i att öka tillgången
till bostäder. De åtgärder vi föreslår ska ses som övergående och agera som "dragspel" så de
planerade nybyggnationerna blir klara.
Inom kommunal förvaltning har vi tillgång till de moduler som idag finns tillgängliga för
Smålandsstenars vårdcentral. Vi har även säkert flera platser i kommunen där vi kan anlägga så att
moduler kan hyras in/köpas.
I ett första skede är det tillgång till bostäder för nyanlända som har fått upphållstillstånd och har
behov aven ny bostad i vår kommun som är i akut situation i att få en bostad. I annat fall får de
anvisad bostad i annan kommun!
Det arbete som vår kommunala personal och det civila samhället, går nästan till spillo.
Exempel på boenden som de har blivit anvisade var en ombyggbbilhall med tunna innerväggar som
inte nådde taket! Inte värdigt någon!
Därför anser Kristdemokraterna i Gislaveds kommun:

1. Att rätt förvaltning och/eller bolag får utföra de kommande Att-satser.
2.

Att de medel som staten har gett till kommunen för åtgärder till flyktingmottagande väl
kommer tillpass i denna motion.

3.

Att de moduler som idag används till Smålandsstenars vårdcentral omvandlas till enklare
bostäder med kitchenette, ev. endast kylskåp och med gemensamma samlingslokaler och
kök. Typ B&B.

4.

Att hyra/köpa in moduler som ställs i Gislaveds marknadsplats och/eller andra lämpliga
områden i kommunen .

Med vänliga hälsningar
För Kristdemokraterna i Gislaveds kommun

~~
Pia Skogsberg

Ordförande

Gruppledare
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Dnr: KS.2016.162

Svar på motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya
moduler till bostäder
Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD) har lämnat in en motion,
daterad den 17 oktober 2016, om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya
moduler till bostäder.
Kristdemokraterna i Gislaved föreslår att:
·
·
·
·

Rätt förvaltning och/eller bolag får utföra de kommande att-satserna.
De medel som staten har gett till kommunen för åtgärder till
flyktingmottagande väl kommer till pass i denna motion.
De moduler som idag används till Smålandsstenars vårdcentral
omvandlas till enklare bostäder med kitchenette, eventuellt endast
kylskåp och med gemensamma samlingslokaler och kök, typ B&B.
Hyra/köpa in moduler som ställs på Gislaveds marknadsplats och/eller
andra lämpliga områden i kommunen.

Motionen har efter beslut i kommunstyrelsen varit på remiss till fastighet- och
servicenämnden, bygg- och miljönämnden, samt Gislavedshus AB för yttrande.
Fastighet- och servicesnämnden anger i sitt yttrande att modulerna ligger på
olämplig plats där det endast finns ett tillfälligt bygglov samt att rådande
detaljplan på avsedd plats är för handel och kontor. Vidare finner man att en
ombyggnation av dessa behövs och kostnaden för det är betydande och bland
annat därför avråder fastighet- och servicenämnden till att omvandla
modulerna till bostäder.
Bygg och miljönämnden anger i sitt yttrande att bostadsbristen i första hand
ska byggas bort med permanenta bostäder som uppfyller gällande lagstiftning
och i andra hand med tidsbegränsade bostäder. Placeringen av bostadsmoduler
ska, trots att de är av tidsbegränsad karaktär, i första hand ske på platser som
kan prövas som lämpliga för bostäder. Det är inte modulerna där de stod
tidigare. Bygg- och miljönämnden ser dock ett behov av att enklare lägenheter
med låg hyreskostnad kommer till.
AB Gislavedshus skriver i sitt yttrande att boende i moduler kan vara ett sätt
att erbjuda lägenheter men ur ett mer kortsiktigt perspektiv och detta är inget
som förespråkas av AB Gislavedshus. Ett annat sätt som kan underlätta
byggnation av mer lägenheter är att det finns detaljplanelagd mark och att
bygglov erbjuds med korta handläggningstider.
Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är det kan vara möjligt att
på ett kortsiktigt sätt lösa efterfrågan på bostäder genom att tillskapa moduler,
om detaljplan och bygglov tillåter detta. Utifrån hållbarhetsperspektivet
behöver moduler väljas med omsorg där aspekter som tillgänglighet, säkerhet
och miljömässighet behöver bedömas. Vad gäller ekonomisk hållbarhet är det
en relativt kort och kostsam lösning.
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Utifrån respektive nämnds yttranden samt AB Gislavedshus yttrande
instämmer kommunstyrelseförvaltningen i att avslå kristdemokraternas motion
gällande tidigare modulerna i Smålandsstenar.
Beslutsunderlag
Motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till bostäder,
daterad den 17 oktober 2016
Fastighet- och servicenämnden den 1 februari 2017, § 24
Bygg- och miljönämnden den 2 februari 2017, § 18
AB Gislavedshus den 26 april 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2017
Kommunstyrelsen den 8 november 2017, § 302
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

förslaget om de moduler som tidigare användes som vårdcentral i
Smålandsstenar (punkt 3) omvandlas till enklare bostäder avslås,

att

förslaget om att hyra nya moduler alternativt köpas in, som placeras på
lämpliga områden i kommunen utreds ytterligare av fastighet- och
servicenämnden, samt

att

motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till
bostäder i övriga delar ska anses besvarad.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Motion om körkort på gymnasiet
Yttrande
Ärendebeskrivning
Marie Lackenbauer (V) har 2016-12-27 lämnat in en motion om gymnasial
körkortsutbildning. Motionären ser det som en rättvisefråga att erbjuda en
sådan utbildning beroende på att många har det mycket svårt ekonomiskt och
att körkort idag åtminstone i denna region, ofta är en förutsättning för att
kunna få ett arbete. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge i
uppdrag åt BUN att utreda och komma med förslag på hur en
körkortsutbildning skulle kunna vara utformad och finansierad.
Kommunstyrelseförvaltningen beslutade 2017-04-20 att remittera motionen
till barn- och utbildningsnämnden med svar senast 2017-06-30.
Yttrande
Skolverket och Transportstyrelsen har 2015 gett ut ett
myndighetsövergripande stödmaterial (”Förarutbildning inom
Gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning”; Skolverket
Dnr 2014:223) som redovisar möjligheterna till förarutbildning som leder till
olika typer av körkort inom gymnasieskolans ram. Det konstateras där att
Skolverket genom ämnes- och kursplaner anger vad som ska ingå i
utbildningen och vad som därmed ska leda till att eleverna når examensmålet
för respektive program. Regeringen har (bland annat genom ett skriftligt svar
på en fråga i riksdagen) klargjort att körkortsutbildning inte är det primära
uppdraget för gymnasieskolan. De båda myndigheterna pekar därför på att
utbildning för körkort eller traktorkort bara kan vara aktuellt i fall där
eleverna har ett tydligt behov av körkort eller traktorkort i sin framtida
yrkesroll. När det gäller gymnasieskolans nationella program gäller detta
endast för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport och dess
utgångar Lastbilsförare (körkortsbehörighet B, C och CE) och Bussförare
(körkortsbehörighet B, D och DE), Naturbruksprogrammet (traktorkort)
samt Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon
(kunskaper för körkortsbehörighet B). Ingen av dessa utbildningar anordnas
på Gislaveds Gymnasium vilket innebär att det inte är möjligt för Gislaveds
Gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda körkortsutbildning.
Alternativet är att anordna upphandlad körkortsutbildning utanför
gymnasieutbildningen. Detta innebär dock att en uppdelning av eleverna vid
Gislaveds Gymnasium behöver ske eftersom 10-15 % av elevantalet inte är
folkbokförda i Gislaveds kommun och som en konsekvens av detta inte kan
delta beroende på kommunallagens regler. Samtidigt behöver en särskild
lösning anordnas för övriga gymnasieelever, cirka 20 % av respektive årskull,
som är folkbokförda i Gislaveds kommun men studerar på annan
gymnasieskola. Eftersom dessa elever studerar på ett flertal skolor spridda
över Sverige synes ingen enhetlig lösning möjlig. Lösningar utanför den
ordinarie gymnasieutbildningen skulle också kunna strida mot den kommunala
likställighetsprincipen eftersom utbildningen i denna form bara skulle vara
riktad till en grupp ungdomar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att
motionen avslås.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-06-07, §42,
föreslå att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om körkort på
gymnasiet.
Beslutsunderlag
Motion om körkort på gymnasiet.
Kommunstyrelseförvaltningens beslut 2017-04-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-24.
Protokoll samverkansmöte BUN 2017-05-31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-06-07, §42.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om körkort på gymnasiet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Motion till kommunfullmäktige i Gislaved

Körkort på gymnasiet - en åtgärd för att göra våra ungdomar anställningsbara
I inledningen till Läroplan för gymnasiet står följande:
Det är skolans ansvar att varje elev på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges
möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av
branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet.
Att vara väl förberedd för yrkeslivet innebär i de flesta fall att ha körkort. I en landsortskommun
av Gislaveds storlek, där kollektivtrafiken ofta är begränsad är detta ännu viktigare då
arbetsgivarna ofta kräver körkort. Arbetsförmedlingen i Gislaved kan intyga hur viktigt ett
körkort är i vår kommun för att få en anställning.
Allt färre ungdomar tar körkort om man jämför med början av 1990-talet. 1989 hade 76 procent
av 18–24-åringarna körkort, jämfört med 58 procent 2015, enligt Vägverket/Transportstyrelsen.
Samtidigt är körkort nödvändigt för många av jobben med lägre krav på erfarenhet.
Många av våra ungdomar får sitt första arbete genom bemanningsföretagen. Där är kravet på
körkort nästan alltid en förutsättning för anställning. Man ska kunna förflytta sig mellan olika
arbetsplatser och kunna anpassa sig till skiftande arbetstider. Den befintliga kollektivtrafiken
kan ofta inte tillfredsställa denna flexibilitet som krävs.
Det är också ett problem för arbetsgivarna att hitta lämplig arbetskraft, om man inte kan
anställa en person med lämplig utbildning på grund av att vederbörande inte har körkort.
Att erbjuda eleverna körkortsutbildning i gymnasieskolan skulle vara en stor satsning på våra
ungdomar i kommunen. Gymnasiet skulle också få ett nytt attraktionsvärde med fler sökande.
Genomsnittskostnaden för ett körkort ligger idag på ca 15000kr. Minimikostnaden är ca 5600kr
för alla de utgifter som ingår, undantaget körlektioner.
Detta är mycket pengar för många idag, vilket gör att fler och fler tvingas avstå detta av
ekonomiska skäl. Därmed skapas en orättvisa när våra ungdomar ska söka arbete. De är inte
förberedda för anställning, vilket gör denna fråga till en jämlikhetsfråga.
Barn till ensamstående och lågavlönade föräldrar har helt enkelt sämre förutsättningar att
skaffa körkort och därmed ta sig in på arbetsmarknaden Körkortet har blivit en vattendelare

som ger ungdomar med en viss bakgrund, sämre förutsättningar i livet. Det har blivit en
klassfråga.
Många kommuner har löst frågan genom att erbjuda körkortsutbildning vid sidan av skolan.
Uppläggen ser lite olika ut. Några exempel:
Kramfors: Alla elever som vill får en del av körkortet betalt, utanför skolan. Ingår gör teorin och
10 körlektioner.
Norsjö: Erbjuder alla elever att på deras fritid få en stor del av körkortet. Ingår gör teori och upp
till 25 körlektioner. Syftet är att göra eleverna anställningsbara.
Älvsbyn: Alla elever kan söka stipendium på 8000kr som kan användas på två lokala bilskolor.
Tibro: Alla elever erbjuds en del av körkortet utanför skoltid. Ingår gör teori och 15 körlektioner.
Robertsfors: Alla elever erbjuds teorilektioner och 15 körlektioner, som sker utanför skoltid.
Skälet är främst att bättre rusta eleverna för arbetsmarknaden.
Skurup: Beslutade i februari 2012 att införa ett körkortserbjudande för en del elever på
gymnasiet. Syftet är att eleverna ska bli anställningsbara.
Att införa körkortsutbildning i anslutning till gymnasiet kostar naturligtvis en hel del, men kan
också innebära stora fördelar för kommunen. Fler ungdomar har större möjligheter att skaffa
jobb, och därmed stanna kvar i kommunen. Kommunen som arbetsgivare kan lättare hitta
lämplig arbetskraft. Gymnasieskolan skulle få ökad attraktionskraft.

Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet
att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag åt BUN att utreda och komma med förslag på
hur en körkortsutbildning skulle kunna vara utformad och finansierad

Marie Lackenbauer
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Svar på motion om körkort på gymnasiet
Ärendebeskrivning
Marie Lackenbauer (V) har lämnat in en motion, daterad den 27 december
2016 om att införa gymnasial körkortsutbildning.
Vänsterpartiet i Gislaved föreslår att uppdrag ges till barn- och
utbildningsnämnden att utreda och komma med förslag på hur en
körkortsutbildning skulle kunna vara utformad och finansierad.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har den 19 juni 2017 konstaterat att det inte är
möjligt för Gislaveds gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda
körkortsutbildning och föreslår därför att motionen ska avslås.
Skolverket och Transportstyrelsen har 2015 gett ut ett myndighetsövergripande stödmaterial, Förarutbildning inom Gymnasieutbildning och
kommunal vuxenutbildning , som redovisar möjligheterna till förarutbildning som
leder till olika typer av körkort inom gymnasieskolans ram. Det konstateras
där att Skolverket genom ämnes- och kursplaner anger vad som ska ingå i
utbildningen och vad som därmed ska leda till att eleverna når examensmålet
för respektive program. Regeringen har klargjort att körkortsutbildning inte är
det primära uppdraget för gymnasieskolan. De båda myndigheterna pekar
därför på att utbildning för körkort eller traktorkort bara kan vara aktuellt i fall
där eleverna har ett tydligt behov av körkort eller traktorkort i sin framtida
yrkesroll. När det gäller gymnasieskolans nationella program gäller detta
endast för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport och dess
utgångar Lastbilsförare och Bussförare, Naturbruksprogrammet samt Byggoch anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon. Ingen av dessa
utbildningar anordnas på Gislaveds gymnasium vilket innebär att det inte är
möjligt för Gislaveds gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda
körkortsutbildning.
Barn- och utbildningsnämnden har även tittat på möjligheten att anordna
upphandlad körkortsutbildning utanför gymnasieutbildningen. Detta innebär
dock att en uppdelning av eleverna vid Gislaveds gymnasium behöver ske
eftersom 10-15 % av elevantalet inte är folkbokförda i Gislaveds kommun och
som en konsekvens av detta inte kan delta beroende på kommunallagens
regler. Samtidigt behöver en särskild lösning anordnas för övriga
gymnasieelever, cirka 20 % av respektive årskull, som är folkbokförda i
Gislaveds kommun men studerar på annan gymnasieskola. Eftersom dessa
elever studerar på ett flertal skolor spridda över Sverige synes ingen enhetlig
lösning möjlig. Lösningar utanför den ordinarie gymnasieutbildningen skulle
också kunna strida mot den kommunala likställighetsprincipen eftersom
utbildningen i denna form bara skulle vara riktad till en grupp ungdomar.
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Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i
sin beredning av motionen har visat att det inte är möjligt för Gislaveds
gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda körkortsutbildning och att
motionärens förslag om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda
och komma med förslag på hur en körkortsutbildning skulle kunna vara
utformad och finansierad därmed faller.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen om körkort på
gymnasiet ska avslås.
Beslutsunderlag
Motion om körkort på gymnasiet, daterad den 27 december 2016
Delegationsbeslut daterat den 20 april 2017
Barn- och utbildningsnämnden den 19 juni 2017, § 73
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2017
Kommunstyrelsen den 8 november 2017, § 304
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beredning avslå
motionen om körkort på gymnasiet, daterad den 27 december 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Handläggare
Mikael Fröler

Dnr: FA.2016.61

Motion om konstnärlig utsmyckning
Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag
Liberalerna har lämnat en motion avseende konstnärlig utsmyckning.
De föreslår bland annat
att kostnadsandelen höjs för konstnärlig utrustning i kommunens
egnabyggnationer från 0,5 % till 0,75 %.
Anslaget till konstnärlig utsmyckning läggs direkt till kulturnämnden
baserat på fastighetsnämndens beräkning för hela projektet.
Fastighetsnämndens kostnader påverkas inte av anslagets storlek.
Fastighetsnämnden ansr att det är viktigt med konstnärlig
utsmyckning av kommunens fastigheter och att det tillför ett
mervärde till byggnationen. Nämnden tycker det är positivt om
anslaget kan höjas om det kan inrymmas i de ekonomiska ramarna.
Fastighetskontorets förslag till beslut
att

tillstyrka motionen

Beslutet expedieras till:

FASTIGHETSKONTORET

1(1)
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Motion om konstnärlig utsmyckning
Yttrande
Ärendebeskrivning
Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 25 maj 2016, om
konstnärlig utsmyckning.
Liberalerna föreslår att:
·

Kostnadsandelen höjs för konstnärlig utsmyckning i kommunens egna
byggnationer från 0,5 % till 0,75 %.

·

I direktiven för kommunens egna bolag skrivs in att 0,5 % av
byggkostnaden ska gå till visuell och/eller funktionell utsmyckning.

·

Den juridiska person som får bygglov uppmärksammas på värdet av
anläggningens visuella och funktionella betydelse i det offentliga
rummet. Gislaveds kommun kan erbjuda professionell hjälp vad gäller
det konstnärliga.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har remitterat motionen till bygg- och
miljönämnden för yttrande.
Stadsarkitekt Sven Hedlund har i en tjänsteskrivelse sammanställt ett yttrande:
”Kommunens eget byggande skall hålla hög funktionell och estetisk nivå samt
vara ledande i arbetet med att skapa långsiktigt hållbara och estetiska miljöer
och byggnadsverk.
Det är viktigt att den andel av byggkostnaden (idag 0,5%) som skall gå till
konstnärlig utsmyckning också gör det. Istället för att höja från dagens nivå är
det kanske ännu viktigare att säkra upp så att andelen också faktiskt används
för sitt ändamål. Det är därför viktigt att skapa rutiner för användandet samt
jobba för ökad förståelse hos offentliga byggherrar för att säkerställa
användningen av dessa medel så att det används för sitt syfte; att öka kvalitén
på det offentliga byggandet.
Rådgivning utgör ett viktigt arbetsmoment i bygg- och miljönämndens dagliga
arbete med bl.a. bygglovhandläggning. I denna rådgivning ingår bl.a. att
uppmärksamma byggherren om vikten av en byggnations visuella och estetiska
värde. PBL har få lagstyrda instrument för att tilltvinga en byggherre att bygga
med ett visst uttryck eller med särskilda material för att öka dessa värden. Om
en byggnation avser en kulturhistorisk viktig byggnad eller miljö, eller om det
uttrycks i detaljplan, finns mer utrymme att styra byggherren i val av material,
uttryck och funktion. I vår kommun är dessa situationer ett undantag. I de
flesta fall kan därför nämnden endast ge byggherren goda råd i dessa frågor.
Konstnärlig utsmyckning behöver nödvändigtvis inte bli en avskild del i ett
offentligt projekt som utmynnar i exempelvis en tavla i ett väntrum eller en
staty vid en entré. Bygg- och miljönämnden menar att engagemanget ännu
hellre skulle kunna innebära en konstnärlig medverkan där den konstnärliga
dimensionen arbetas in som en naturlig del i projektet. Genom ett sådant
synsätt kan det offentliga byggandet inte bara bidra till byggnader och miljöer
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som är funktionella utan också till miljöer som exempelvis är mer lärande, mer
kreativa, bättre historiskt förankrade eller mer globalt utblickande. Den
konstnärliga medverkan kan genom ett medvetet engagemang bidra till
mångfald, integration och ett inkluderande samhälle.
Det är viktigt att det urval som görs av vilken konstnär/arkitekt/artist/kollektiv
som skall delta i en offentlig byggnation genomförs professionellt och att
rutiner finns för upphandling.”
Beslutsunderlag
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse
Bilaga till Ksau §60_Motion om konstnärlig utsmyckning
Beslut 2016-06-15- Ksau §60
Bygg- och miljönämnden beslutar
att

ta stadsarkitektens yttrande som sitt eget och lämnar följande svar på
motionen:
·

det är viktigare att säkerställa att kostnadsandelen 0,5 % för konstnärlig
utsmyckning verkligen används, än att höja nivån till 0,75 %.

·

nämnden ser positivt på att kommunens egna bolag avsätter 0,5 % av
byggkostnaden till konstnärlig utsmyckning.

·

rådgivning utgör ett viktigt arbetsmoment i bygg- och miljönämndens
dagliga arbete med bl.a. bygglovhandläggning. I denna rådgivning ingår
bl.a. att uppmärksamma byggherren om vikten av en byggnations
visuella och estetiska värde.

Bygg- och miljönämnden anser att konstnärlig utsmyckning och medverkan
utgör ett viktigt inslag i våra byggda miljöer och ställer sig i övrigt positiva till
motionen.
Expedieras till:
Kommunstyrelsens almänna utskott
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Dnr: FA2016.61

Motion om konstnärlig utsmyckning
Yttrande

Ärendebeskrivning
Fastighetskontoret har gjort ett förslag till yttrande över en motion om
konstnärlig utsmyckning i kommunens fastigheter:
Liberalerna har lämnat en motion avseende konstnärlig utsmyckning.
De föreslår bland annat att kostnadsandelen höjs för konstnärlig
utsmyckning i kommunens egna byggnationer från 0,5 % till 0,75 %.
Anslaget till konstnärlig utsmyckning läggs direkt till kulturnämnden
baserat på fastighetsnämndens beräkning för hela projektet.
Fastighetsnämndens kostnader påverkas inte av anslagets storlek.
Fastighetsnämnden anser att det är viktigt med konstnärlig
utsmyckning av kommunens fastigheter och att det tillför ett
mervärde till byggnationen. Nämnden tycker det är positivt om
anslaget kan höjas om det kan inrymmas i de ekonomiska ramarna.

Beslutsunderlag
Yttrande konstnärlig utsmyckning, 2016-08-31
Ksau §60- Motion om konstnärlig utsmyckning för remittering.pdf
Protokoll 2016-09-07 - Faau § 118 Motion om konstnärlig utsmyckning

Fastighetsnämnden beslutar
att

anta förslaget till yttrande som eget och överlämna det till
kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KN.2016.39

Remiss - Svar på motion om konstnärlig utsmyckning
Ärendebeskrivning
Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 25 maj 2016, om
konstnärlig utsmyckning.
Liberalerna föreslår att:
- Kostnadsandelen höjs för konstnärlig utsmyckning i kommunens egna
byggnationer från 0,5 % till 0,75 %.
- I direktiven för kommunens egna bolag skrivs in att 0,5 % av byggkostnaden
ska gå till visuell och/eller funktionell utsmyckning.
- Den juridiska person som får bygglov uppmärksammas på värdet av
anläggningens visuella och funktionella betydelse i det offentliga rummet.
Gislaveds kommun kan erbjuda professionell hjälp vad gäller det konstnärliga.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att motionen om konstnärlig
utsmyckning remitteras till fastighetsnämnden, kulturnämnden och bygg- och
miljönämnden för yttrande senast den 31 oktober 2016.
Tjänsteutlåtande
Frågor kring den konstnärliga utsmyckningen ligger inom kulturnämndens
komptensområde. Enligt reglementet har nämnden till uppgift att inom ramen
för sina anslag och riktlinjer verkställa konstköp för konstnärlig utsmyckning av
om- och nybyggnationer, samt utplacering av konstverk på allmän plats.
Nämnden utser en arbetsgrupp om tre ledamöter och tre ersättare bland
nämndsledamöter för konstinköp och därmed sammanhängande frågor.
Förvaltningens konstsekreterare är handläggande tjänsteman.
Nämnden har också till uppgift att:
- Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar
och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
- Vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och
bebyggelseområden
Kulturnämnden föreslog i mål och budget för perioden 2015 – 2019 att
Gislaveds kommun, fördelat över 2016 och 2017, skulle höja avsättningen till
konstnärlig utsmyckning och införa 1 %-regeln. 1 % -regeln är den ekonomiska
principen som anger att en procent av den samlade kostnaden vid offentligt
finansierad ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Idag
avsätter Gislaveds kommun 0,5 %. Regeln är värdefull eftersom den öppnar upp
för bättre möjligheter till konstnärlig gestaltning av vår offentliga miljö, samtidigt
som den skapa flera arbetstillfällen för konstnärer. En rapport som
Konstnärsnämnden publicerade i december 2013 visar att en majoritet av
kommunerna tillämpar 1 % -regeln och nästan alla landsting/regioner.
Förslagen i motionsen skulle förbättra möjligheterna att genomföra konstnärliga
gestaltningsprojekt i vår offentliga miljö.
Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående svar på motion om konstnärlig
utsmyckning, daterad den 26 oktober 2016
Ksau beslut § 60 Motion om konstnärlig utsmyckning för remittering
Protokoll 2016-10-31 - Knau §41 Remiss - Svar på motion om konstnärlig
utsmyckning
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Kulturnämnden beslutar
att

med anledning av kulturförvaltningens tjänsteutlåtande tillstyrka
motionens intentioner.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

g

GISLAVEDS
~ KOMMUN
2016-05-25

KS.20 16.1 06
Motion om konstnärlig utsmyckning

Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till
kommunst)j e en för fortsatt beredning

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON/FAX

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Glslaved

Stortorget I
Gislaved

0371-81000
0371-81151

kommunen@gislaved _se
gislaved.se

212000-05 14

Bankgiro 426-7225

Liberalerna
Motion till Gislaveds kommunfullmäktige

c Konstnärlig utsmyckning
Liberalerna i Gislaved önskar med denna motion uppmärksamma att skönhet och annan
stimulerande byggnadsutformning bidrar till trivseln i den offentliga miljön i våra samhällen.
Kommunen själv och dess bolag har ett ansvar i detta som ägare av kommunal mark, anläggningar och fastigheter.
Kommunen kan också som bygglovshandläggare uppmärksamma och uppmuntra privatpersoner
och organisationer som söker bygglov att utforma byggnation och markanvändning på ett sätt
som gör projektet positivt och intresseväckande i det offentliga rummet.

Därför föreslår Liberalerna

(

att

kostnadsandelen höjs f6r konstnärlig utsmyckning i kommunens egna byggnationer
från 0,5 % till 0;75 %

att

i direktiven för kommunens egna bolag skrivs in att 0,5 % av byggkostnaden skall
gå till visuell och/eller funktionell utsmyckning.

(

den juridiska person som får bygglov uppmärksammas på värdet av anläggningens
visuella och funktionella betydelse i det offentliga rummet.
Gislaveds kommun kan erbjuda professionell hjälp vad gäller det konstnärliga.

att
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Svar på motion om konstnärlig utsmyckning
Ärendebeskrivning
Liberalerna föreslår i sin motion en
· Höjning för kostnadsandelen för konstnärlig utsmyckning i kommunens
egna byggnationer från 0,5% till 0,75%.
· I direktiven för kommunens egna bolag skriva in att 0,5% av
byggkostnaden skall gå till visuell och/eller funktionell utsmyckning.
· Den juridiska person som får bygglov uppmärksammas på värdet av
anläggningens visuella och funktionella betydelse i det offentliga
rummet.
Motionen har efter beslut i kommunstyrelsen den 15 juni 2016 varit ute på
remiss till fastighetsnämnden, kulturnämnden och bygg- och miljönämnden för
yttrande senast den 31 oktober 2016.
Alla tre nämnder har lämnat in remissvar. Kulturnämnden poängterar att
de förespråkar 1%-regeln som de flesta kommunen redan tillämpar, bygg- och
miljönämnden poängterar att rådgivning vid bygglovsskeden redan ingår i
verksamheten och belyser också vikten av att de avsedda pengarna också går
till konstnärlig utsmyckning.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samtliga remissinstanser ställt sig
positiva till förslaget i motionen. Sedan remissvaren kommit in har kommunens
budgetprocess ändrats och så också förutsättningarna för nämnderna. En ökad
satsning på utsmyckning påverkar alla nämnders planering och utförande av
investeringar. Kommunen har inte kommit i fas med sin investeringsnivå och
inte heller sin omplanering av investeringar. Kostnadsnivån för konstnärlig
utsmyckning bör ligga kvar på 0,5% som tidigare.
Beslutsunderlag
Motion om konstnärlig utsmyckning, daterad den 25 maj 2016
Fastighetsnämnden den 21 september 2016, §138
Kulturnämnden den 14 november 2016, §53
Bygg- och miljönämnden den 2 september 2016, §140
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2017
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
Anton Sjödell (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C) och Leif
Andersson (-): Avslag på Lennart Kastbergs (KD) yrkande och bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) återremissyrkande
och Anton Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Anton Sjödells (M) avslagsyrkande.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen om konstnärlig utsmyckning.
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1. Inledning
Dessa ekonomiska styrprinciper avser styrning för Gislaveds kommun på
kommunfullmäktigenivå.
Ekonomistyrningsprinciper ska finnas i tre nivåer.
 Kommunfullmäktigenivå
 Nämndsnivå
 Verksamhetsnivå
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och
har uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen följer de frågor som kan inverka på
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Nämnderna svarar för att inom sitt
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, budget, uppdrag, riktlinjer,
kvalitetsfaktorer- och kvalitetsindikatorer som är bestämt för verksamheten.
För ett effektivt användande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning som
organisationen handlar utifrån. Kommunens modell för ekonomistyrning har
sammanställts med syftet
 Att skapa delaktighet och förståelse för en helhetssyn och samordning i de
ekonomiska frågorna
 Att klargöra ansvar, befogenheter och handlingsutrymme i organisationen vad
som gäller ekonomin
 Att vara ett stöd för organisationen i arbetet med planering och uppföljning

1.1. Huvudprinciper


En god ekonomisk hushållning innebär att varje generation själv bär kostnaderna för
den service som konsumeras och att en så stor nytta som möjligt av befintliga
resurser ska skapas för kommuninvånarna. Detta förutsätter en hög uppfyllelse av
mål, kvalitetsfaktorer/indikatorer- och resultatindikatorer inom ramen för
tillgängliga resurser. God ekonomisk hushållning preciseras i samband med
planeringsdirektivet och är bestående under mandatperioden.



Kommunen bedriver en stor och bred verksamhet varför en helhetssyn och
koncernnytta är nödvändig för att den samlade verksamheten ska uppnå bästa
möjliga resultat för medborgarna



Dialog på olika nivåer i organisationen bidrar till att skapa förståelse och
engagemang kring vision, mål, prioriteringar, ramar och värderingar som lägger en
grund för en balans mellan behovet av central styrning och ansvar och
handlingsutrymme för nämnder och förvaltning.



Ekonomi är överordnad verksamhet. Undantagsfall sker endast om
kommunfullmäktige beslutat om detta.

2. Ansvar och roller
2.1. Kommunfullmäktige
Fullmäktige svarar för frågor som berör kommunen som helhet eller är av principiell
karaktär eller av större vikt som











Planeringsdirektiv på fullmäktigenivå med nämndernas ramar
Skattesats
Taxor och avgifter
Kommunens årsredovisning
Kommunens delårsrapport
Ekonomiska styrprinciper på kommunfullmäktigenivå
Riktlinjer, uttag och tillförande av medel för resultatutjämningsreserv
Kommunens utblick
Eventuella besparingar
Besluta om övergripande effektiviseringskrav

2.2. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ansvara för att leda och samordna
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen
har också uppsikt över kommunal verksamhet som överlämnats till bolag,
kommunalförbund, förening, stiftelse eller enskild individ. Uppsiktsplikten innebär att
styrelsen i årliga beslut ska pröva om verksamhet som bedrivits av bolagen under
föregående kalenderår varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen svarar för att:






Ta initiativ till att leda den ekonomiska utvecklingen av kommunen.
Leda och samordna planerings- och uppföljningsprocessen
Följa upp verksamhetens utveckling genom uppföljningsrapporter, delårsrapport
samt årsredovisning.
Föreslå fullmäktige åtgärder till nämnder om de i sina prognoser inte håller budget.
Omfördelningar av medel som är av ”teknisk karaktär” beslutas av ekonomichef

2.3. Nämnder
Nämnder svarar inom sitt respektive område för att:




Besluta om planeringsdirektiv på nämndsnivå
Leda, optimera och utveckla den verksamhet som man ansvarar för.
Verksamheten bedrivs utifrån högsta möjliga mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse
samt tillgodoseende av medborgarnas behov









Riktlinjer, föreskrifter och taxor (m.m.) som gäller för verksamheten följs.
Verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetram.
Vid prognos om budgetavvikelse ska nämnden besluta om åtgärder för att uppnå
en budget i balans vid årets slut.
Beslut som kräver ekonomiska resurser ska ha klarlagd finansiering
Omdisponera medel mellan verksamhetsområden i syfte att nå högre
måluppfyllelse, kvalitet, resultat och eller tillgodoseende av medborgarnas
behov
Upprätta och fastställa nämndsbudget på områdes/avdelningsnivå enligt tidsplan
Eventuella besparingar inom nämnd utöver eventuella besparingar givna från
fullmäktige
Besluta om effektiviseringskrav inom nämnd utöver eventuella givna
effektiviseringsnivåer av fullmäktige

Nämnd ska under verksamhetsåret rapportera till kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan
för ekonomistyrprocessen det vill säga planeringsdirektiv, internkontroll, taxor,
uppföljningsrapporter, utblick, delårsrapport samt årsredovisningen.
Nämnd beslutar om effektiviseringsnivå för förvaltning.

2.4. Förvaltning
Förvaltningen i kommunen svarar för hur uppdrag ska genomföras. För att uppnå bästa
resultat och effektivitet i verksamheten ska ansvar och befogenheter följas åt och delegeras
till den nivå som är närmast de som berörs av besluten. Avgöranden för hur den löpande
verksamheten utförs kommer därmed så nära våra medborgare och berörd personal som
möjligt. Ansvarsfördelning kring ekonomi, personal och verksamhet tydliggörs i
delegationsregler inom varje nämnd.
Förvaltningscheferna har ett särskilt stort ansvar för att skapa förutsättningar för
mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse samt att verksamheten bedrivs inom
budgetram. Varje budgetansvarig nivå gör sin planering och uppföljning enligt
styrmodellen.
Att arbeta med omprövningar och effektiviseringar görs hela tiden och speciellt i
budgetarbetet.
Upprätta och fastställa detaljbudget enligt tidsplan.
Förvaltning beslutar och verkställer hur effektivisering genomförs.
Förvaltningscheferna är anställda av kommunstyrelseförvaltningen och har ett
övergripande gemensamt ansvar för helheten.

3. Planerings- och uppföljningsprocess
Planerings- och uppföljningsprocessen är en ständigt pågående process, där utblick,
planeringsdirektiv, uppföljning, delårsrapport och årsredovisning är hörnstenar.

Planerings- och uppföljningsprocessen ska i största möjliga utsträckning präglas av dialog,
transparens och delaktighet. Kommunstyrelsen upprättar inför årets början en närmare
tidsplan för planerings- och uppföljningsprocessen, nämnderna ska sedan planera efter satt
tidsplan.

3.1. Planeringsdirektiv
Fullmäktige beslutar om planeringsdirektiv som ska innehålla:

















Budget med fördelning av drifts- och investeringsram till nämnderna
Mål för kommunfullmäktige
Kvalitetsfaktorer för kommunfullmäktige
God ekonomisk hushållning
Prioriterade investeringar
Eventuella uppdrag
Eventuella besparingar
Eventuella effektiviseringskrav
Inflationsuppräkning
Hantering av överskottsmedel från Resultatutjämningsreserven
Kommunal skattesats
Kapitalkostnader. Ersätts till nämnderna en gång per år (december)
och endast de faktiska kapitalkostnaderna
Löneökning
Upprätta nämndsbudget i maj med fastställande i december före budgetåret
Budgetar bifogas (fastställs inte av fullmäktige) för de olika bolagen
inom kommunkoncernen som bilaga till fastställandet av
planeringsdirektivet
Demografi, baseras på prognos som levereras i februari (baseras på
utfall året innan)

3.2. Utblick
Fullmäktige beslutar om utblick som syftar till att ta fram en bild över möjligheter och
utmaningar som kommunen möter i framtiden. Nämndernas kunskaper och erfarenheter om
verksamhetens utveckling tillsammans med kommande lagförändringar, nationella rapporter
och analyser om framtidens utmaningar utgör grunden för kommunens omvärldsanalys och
strategier inför framtiden. Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför
nästkommande års planeringsprocess.
En mer omfattande utblick med framtagande av nya trender och som ger en omvärldsanalys
på längre sikt än den årliga utblicken görs en gång per mandatperiod. Denna mer omfattande
utblick tas fram året efter valår.

3.3. Uppföljningsrapporter
Rapport
Uppföljningsrapport 1

Period
Januari till mars

Kommunstyrelsen
April

Kommunfullmäktige
Vid behov av åtgärder Maj,
annars info maj.

Delårsrapport

1 januari till 31 augusti

Sept/okt

Oktober

Uppföljningsrapport 3

Januari till oktober

November

Årsredovisning

1 jan till 31 december

Mars/april

Vid behov av åtgärder
december, annars info
december.
April

Uppföljningen ska ge nämnden möjlighet att ta ansvar för den ekonomiska
utvecklingen, måluppfyllelse, kvalitet, resultat och volymförändringar samt i tid
kunna besluta om nödvändiga åtgärder för budget i balans inför årets slut.
Under budgetåret ska kommunfullmäktige besluta om delårsrapport. Kommunens
uppföljningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige för information. Finns det
avvikelse så att åtgärder behöver föreslås från kommunstyrelse beslutas dessa av
kommunfullmäktige. Då blir uppföljningsrapporten ett ärende istället för information.
Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter, delårsrapport och årsredovisning enligt
anvisningar från kommunstyrelseförvaltningen. Prognoser för årets slut ska ha en
följsamhet till prognosperiodens bedömda kostnader och intäkter.
I februari efter budgetårets slut ska varje nämnd besluta om årsredovisning för det
gångna året med utvärdering och analys av måluppfyllelse, ekonomiskt utfall,
personalekonomi, kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer samt i övrigt vad som anges i
anvisningar från kommunledningsförvaltningen.
I övrigt regleras form och innehåll av årsredovisningen i den kommunallagen och i
anvisningar från Rådet för Kommunal Redovisning.

3.4. Planerings- och uppföljningsprocess
Januari


Kommunfullmäktige beslutar om kommunens utblick.

Februari




Planeringsdag med omvärldsbevakning som tema.
Planeringsdag planeringsdirektiv.
Bokslut nämnd

Mars
 Planeringsdag planeringsdirektiv, bokslut
 Planeringsdag planeringsdirektiv
 Partivisa överläggningar




KSAU behandlar årsredovisning
Bolagen besöker kommunfullmäktige

April






KSAU behandlar planeringsdirektiv med förslag om skattesats
KS beslutar om årsredovisning
Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisning
Nämnderna beslutar om Uppföljning 1
KSAU behandlar Uppföljning 1

Maj


KS beslutar planeringsdirektiv (alternativt i slutet på april) med förslag om
skattesats
Planeringsdirektiv beslutas på fullmäktigenivå med förslag om skattesats.
Kommunfullmäktige fastställer kommunplan, året efter valår
KS beslutar om Uppföljning 1
Kommunfullmäktige får information om Uppföljning 1(möjlighet för beslut om
åtgärder)






Juni



Nämnderna beslutar om planeringsdirektiv
Nämnderna tar beslut om taxor.

September





Nämnderna beslutar om sin utblick.
Ev. Planeringsdag med temainnehåll
Nämnderna beslutar om sitt delårsbokslut
KSAU behandlar delårsbokslut

Oktober






Planeringsdag. Nämnder presenterar sin utblick och sitt planeringsdirektiv för KSAU
KS bereder fastställandet av planeringsdirektiv
KS bereder fastställandet av taxor
KS beslutar om delårsbokslut
Kommunfullmäktige beslutar om delårsbokslut

November







Kommunfullmäktige fastställer kommunens taxor
Kommunfullmäktige fastställer sitt planeringsdirektiv med beslut om skattesats
Partiöverläggningar
Nämnderna beslutar om sin Uppföljning 3
KSAU behandlar Uppföljning 3
KS beslutar om Uppföljning 3(ev december)

December





Nämnderna fastställer sitt planeringsdirektiv.
Kommunstyrelsen bereder kommunens utblick.
Kommunstyrelsen beslutar kommunens utblick (eventuellt januari)
Kommunfullmäktige får information om Uppföljning 3(möjlighet för beslut om
åtgärder)

4. Redovisning
I kommunallagen regleras grunderna för kommunens ekonomiska förvaltning. En
redovisningslag bestämmer hur kommunens redovisning ska hanteras. Tillsammans med
andra lagar och förordningar bildas ett ramverk för styrningen av den kommunala
ekonomin.
Syftet med redovisningen sammanfattas i följande punkter




Ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomi.
Tillgodose olika externa och interna intressenters behov av information.
Spegla kommunens samlade resultat och ekonomiska ställning och därmed ge
underlag för väl grundade beslut.

Redovisningen i övrigt skall följa gällande lagstiftning, god redovisningssed och
vedertagna redovisningsprinciper. Kommunstyrelseförvaltningen omprövar vid behov
nämndernas redovisning enligt praxis och gällande redovisning.
Kommunstyrelseförvaltningen utfärdar regler och anvisningar för hur den
övergripande redovisningen ska samordnas. Respektive förvaltning ansvarar för att
dessa regler och anvisningar tillämpas inom verksamhetsområdet.

4.1. Drift










Kompensation ges för löneökning för tillsvidareanställd personal enligt direktiv.
Fördelning sker genom teknisk justering.
Inflation ges enligt riksdagens septemberbeslut för nästkommande år
Nämnden ska i sin ekonomiska rapportering till kommunstyrelse redovisa prognos
för helåret enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningen
De driftskostnader som kompenseras för i samband med investeringar är
ökad/minskad hyra samt faktiska kapitalkostnader
Övriga ökade eller tillkommande driftskostnader ersätts ej
Tilläggsanslag används ej
Eventuellt underskott ska hanteras av nämnd i första hand. Vid ett underskott som
får stor påverkan på kommunens totala resultat kan övriga nämnder få
anpassningar/åtgärder för att bidra till helheten.
Hyresökning/minskning sker genom teknisk justering
Kapitaltjänst sker genom teknisk justering

4.2. Investering














Nämnderna får en tilldelad ram för möjlig investeringsnivå
En investering har normalt ett inköpspris/anskaffningsvärde över två prisbasbelopp
och en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Vid inköp av flera enheter t ex datorer
avgör det samlade inköpsvärdet om det räknas som investering eller drift.
Komponentavskrivning tillämpas enligt lag och rekommendationer.
Nämnd ska lämna redovisning till kommunstyrelsen över slutförda
investeringsprojekt i samband med närmsta prognostillfälle i särskild bilaga
(uppföljningsrapport, delårsrapport eller årsredovisning)
Varje investering ska stärkas av en totalkalkyl och berörda nämnder ska samverka
Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsram
Kommunfullmäktige beslutar om vissa riktade/prioriterade investeringar – dessa
investeringar ska prioriteras före övriga investeringar
Nämnder beslutar om investeringar inom sin ram och i samverkan mellan berörda
nämnder
Ingen ombudgetering sker av investeringsram
Aktiv omplanering sker på nämndsnivå. Samverkan mellan berörda nämnder
Reala investeringar: Investeringar i fysiska tillgångar, exempelvis infrastruktur,
byggnader eller maskiner.
Finansiella investeringar: Investeringar i värdepapper och andra finansiella
instrument som förväntas ge direkta inkomster.
Immateriella investeringar: En mycket blandad grupp som kan bestå av rättigheter
som patent och upphovsrätt, men även svåröverskådliga kostnader som forskning,
produktutveckling och utbildning.

4.2.1. Investeringsprocess för fastighet/lokaler och övriga anläggningar
Fastighets- och servicenämnden har besluts- och prövomandat för om fastigheter och
lokaler och hur investeringarna utförs. Nämnderna aviserar sina behov.
Investeringar i fastigheter och lokaler hanteras enligt lokalresursplan

4.2.2. Effektiv lokalförsörjning
Verksamhetsnämnd som hyr fastighet eller lokal ska så tidigt som möjligt avisera förändrat
lokalbehov för att ge förutsättningar för en prövning utifrån ”kommunnytta” avseende
nyttjande av befintliga fastigheter/ lokaler eller minskning av beståndet samt
kommunalekonomiska förutsättningar. Fastighets och servicenämnden ska utan dröjsmål
pröva ökat lokalbehov mot befintligt bestånd eller vid minskning föreslå avyttring.

4.2.3. Tillkommande hyreskostnader och eller kapitalkostnader
För tillkommande hyreskostnader och eller kapitalkostnader för investeringar i fastigheter
och övriga anläggningar gäller följande
 Hyreskostnader kompenseras för lokaler
 Förväntade kapitalkostnader för nästkommande år lämnas till
kommunstyrelseförvaltningen i juni
 Kapitalkostnader finansieras via ”teknisk justering” i slutet på året
från Kommunstyrelseförvaltningen baserat på faktiska
kapitalkostnader.
 Ramkompensation för ökad hyra hanteras i planeringsdirektivet. Vid en eventuell
investering som lyfts upp och blir en riktad/prioriterad investering ska denna
innehålla en totalkostnadskalkyl. (Det ska framgå totalkostnad för investering samt
driftskostnader som följer investeringen för alla berörda nämnder. Både
tillkommande och minskade kostnader. ).
 Kapitaltjänst ersätts till verksamheten efter faktisk kostnad

5. Resursfördelning
Ramtilldelning från fullmäktige sker genom resursfördelningsmodell. Resurser tilldelas i
form av en ”påse” för egen prioritering av nämnderna. Demografin är endast en nyckel i
fördelning av resurser. Den demografi som används i planeringsdirektivet i maj baseras på
de prognoser som kommer i februari. Vid fastställandet av planeringsdirektivet avläses det
faktiska demografiantalet i verktyget KIR i oktober och görs av kommunstyrelsen.
Förändringar under innevarande år ersätts ej, eller återlämnas ej.
Demografifördelningens storlek på resurser beslutas av kommunstyrelsen och föreslås till
kommunfullmäktige i form av ram.

6. Resultatöverföring
Resultatöverföring på fullmäktigenivå sker två år framåt från avslutat år och två år
bakåt för innevarande år. (I den prognos som görs på God ekonomisk hushållning i
fastställandet av planeringsdirektivet används resultat år -2, budget år -1, budget år 0,
budet år +1 och budget år +2).
Med resultatöverföring innebär det att resultat från två år tidigare ”lever med” i två år.
Det huvudsakliga syftet med resultatöverföring mellan åren är att möjliggöra ett långsiktigt
ekonomiskt tänkande så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas.

6.1. Över- och underskottshantering på nämndsnivå
Nämnder ska bedriva verksamheten inom tillgängliga medel. Nämnder förväntas ha
ett kommunövergripande perspektiv. Vid eventuellt prognostiserat underskott, drift
och investering, under innevarande budgetår ska först åtgärder göras inom respektive
nämnd. Räcker ej detta ska ett kommunövergripande åtgärdspaket göras. Åtgärder

som föreslås av kommunstyrelse till annan nämnd eller
kommunövergripande ska beslutas av fullmäktige. Över- och underskott ska
ej överföras mellan åren på nämndsnivå.

7. Övrigt
7.1. Resultatenheter
För de verksamheter som resultatfinansieras får ökning av kostnader (debitering till
övriga nämnder) inte överstiga den indexuppräkning som planeringsdirektivet anger
(Inflation, löneökningar)

7.2. Interna avtal för fastigheter och lokaler
Fastighets och servicenämnden ska upprätta avtal med nämnder. Årlig beräkning av
hyror (justeringar) ska ligga inom den indexuppräkning (inflation och löneökningar)
som planeringsdirektivet anger.

7.3. Externa hyresavtal
Hyreskontrakt får tecknas av Fastighets- och servicenämnd med en varaktighet på
högst 10 år.

7.4. Leasingavtal
Beslut om leasingavtal fattas av ekonomichefen. Ansvaret för leasingen ligger
på den verksamhet som ”äger” avtalet.

7.5. Löneökningar
Personalutskottet lämnar sitt förslag på löneökningar till kommunstyrelsen senast mars
inför nästkommande år. Ersättning för löneökningar ges för tillsvidareanställd
personal.
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Ekonomistyrningsprinciper för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Dessa ekonomiska styrprinciper avser styrning för Gislaveds kommun på
kommunfullmäktigenivå.
Ekonomistyrningsprinciper ska finnas i tre nivåer
· Kommunfullmäktigenivå
· Nämndsnivå
· Verksamhetsnivå
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens
angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen följer
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Nämnderna svarar att inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål, budget, uppdrag, riktlinjer, kvalitetsfaktorer- och
kvalitetsindikatorer som är bestämt för verksamheten.
För ett effektivt användande av resurserna krävs en väl fungerande
ekonomistyrning som organisationen handlar utifrån. Kommunens modell för
ekonomistyrning har sammanställts med syftet
· Att skapa delaktighet och förståelse för en helhetssyn och samordning i
de ekonomiska frågorna
· Att klargöra ansvar, befogenheter och handlingsutrymme i
organisationen vad gäller ekonomin
· Att vara ett stöd för organisationen i arbetet med planering och
uppföljning
Beslutsunderlag
Ekonomiska styrprinciper, kommunfullmäktigenivå
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2017
Kommunstyrelsen den 22 november 2017, § 319
Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Gunnel Augustsson (S) och Peter
Bruhn (MP): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna de ekonomiska styrprinciperna för kommunfullmäktige,
daterade den 7 november 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga A
Överlåtelseavtal för avfallsverksamheten
mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö,
Vaggeryd och Värnamo till
kommunalförbundet Samverkan
Återvinning Miljö (SÅM)
Mellan kommunerna Gislaved (organisationsnummer 212000-0514), Gnosjö (organisationsnummer
212000-0506), Vaggeryd (organisationsnummer 212000-0522) och Värnamo (organisationsnummer
212000-0555) nedan kommunerna, och Samverkan Återvinning Miljö (organisationsnummer 2220003228), nedan förbundet, ingås följande överlåtelseavtal.
1. Bakgrund
Kommunfullmäktige i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har beslutat att bilda ett
kommunalförbund för att ombesörja kommunernas avfallsverksamhet enligt miljöbalken. I
beslutsunderlaget framgår att ett överlåtelseavtal ska tecknas där tillgångar som tillhör
avfallsverksamheten hanteras.
2. Överlåtelseförklaring
Kommunerna överlåter till kommunalförbundet byggnader, anläggningar och andra tillgångar.
Överlåtelsen baseras på anläggningsregister och balansräkning per 2018-01-01. Tillgångarna värderas till
bokfört värde. Pågående investeringar köps av förbundet till ett pris som motsvarar nedlagda utgifter.
Mark, deponier och lakvattenhantering flyttas inte över till förbundet. Lager och förrådsmaterial med
ringa värde övergår till förbundet utan ersättning.
Leasingavtal (motsvarande) för utrustning, fordon, m.m. som övertas av förbundet övergår om möjligt till
förbundet.
Kommunerna ska till förbundet överlämna kartor, ritningar och övrig dokumentation som erfordras för
förbundets verksamhet. Parterna träffar särskild överenskommelse om formerna för överlämnandet.
3. Uppskattad köpeskilling, men fastställs i respektive kommuns bokslut 2017-12-31



4 873 678 kronor (Gislaved)



1 476 972 kronor (Gnosjö)



0 kronor (Vaggeryd)



3 035 157 kronor (Värnamo)

Slutreglering av köpeskilling sker utifrån fastställda bokslut i varje kommun per den 2017-12-31. I de fall
jämkningshandling kan behöva utfärdas med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 15 § första stycket
Momslagen kommer säljande kommun höja priset på anläggningen motsvarande jämkningsmomsen.
4. Betalning och tidpunkt för överlåtelse
Äganderätten till den överlåtna egendomen övergår till förbundet den 1 januari 2018. Betalning sker
genom fakturering, när de bokförda värdena 2017-12-31 är fastställda.
5. Försäkringar
Förbundet tecknar egna erforderliga försäkringar för sin egendom och sin verksamhet. Var och en av
medlemskommunerna svarar för försäkring av egna fastigheter som förbundet hyr av kommunerna.
6. Kostnader och intäkter
Kostnader och intäkter för tiden intill den 31 december 2017 reglerar parterna sig emellan.
7. Kundfordringar på abonnenterna

Kvarvarande kundfordringar avseende tiden före 2018-01-01 kvarstår i respektive kommun.
Eventuellt kvarvarande fakturering avseende tiden före 2018-01-01 faktureras av berörd kommun.
Intäkten tillförs berörd kommun.
8. Kortfristiga skulder
I de fall det finns kvarvarande obetalda leverantörsskulder avseende tiden före 2018-01-01 kvarstår
dessa i respektive kommun.
I de fall en verksamhetsövergång sker från medlemskommun till kommunalförbundet tar de anställda
med sig kvarstående semesterdagar till den nya arbetsgivaren. Dessa semesterdagar innebär en
bokföringsmässig skuld som regleras genom att berörd medlemskommun betalar in aktuellt belopp per
2017-12-31 till förbundet.
I de fall det finns ytterligare skulder avseende tiden före 2018-01-01 betalas dessa av berörd kommun.
Kostnaden belastar berörd kommun.

9. Byggnadernas och anläggningarnas skick
Byggnaderna och anläggningarna överlåts i befintligt skick per den 31 december 2017. Förbundet är
medvetet om anläggningarnas skick och förbinder sig att inte rikta några krav mot kommunerna
avseende skicket på byggnaderna och anläggningarna.
10. Nyttjanderätter och andra avtal
Kommunerna överlåter samtliga avtal innefattande alla rättigheter och skyldigheter gentemot
leverantörer, kunder, markägare eller annan som avser verksamhet, byggnader, anläggningar och andra
tillgångar. Det åligger förbundet att ordna arrendeavtal eller nyttjanderätter där sådana eventuellt
saknas.
För byggnader och anläggningar på kommunal mark tecknas arrendeavtal mellan parterna.
Om kommunerna överlåter fastighet eller anläggning som berör förbundets rätt enligt detta avtal ska
kommunen gentemot förvärvaren göra förbehåll för förbundets rätt.
11. Tillstånd
Förbundet övertar tillstånd till verksamhet som överförs. Parterna träffar särskild överenskommelse om
formerna för överlämnandet i samråd med tillståndsgivande myndigheter.
12. Tvister och ansvar innan överlåtelsen
Eventuellt förekommande tvister som avser verksamheterna enligt detta avtal men som avser tiden
innan överlåtelsen ska hanteras av medlemskommunerna.
13. Avsättning för framtida sluttäckning av deponier blir inte aktuellt i SÅM eftersom ansvar för samtliga
deponier, och efterbehandling av nedlagda deponier kvarstår hos respektive kommun.
14. Avsättning för pensioner
Intjänade pensioner i respektive kommuner överlåts inte till kommunalförbundet utan kvarstår i
kommunerna.
15. Eget kapital och resultathantering
Inget insatskapital ska lämnas från medlemmarna.
Om verksamheten i kommunen vid årsskiftet 2017-12-31 redovisar ett positivt resultat kvarstår detta
överskott i kommunen i syfte att bidra till framtida sluttäckning av deponier. Eventuella underskott
övergår till kommunalförbundet genom fakturering. Respektive kommun hålls åtskilda i
balansräkningsenheter inom SÅM så att reglering kan göras mot respektive kommuns avgiftstaxa under
perioden kommunerna har olika system.

Detta avtal är upprättat i fem exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

______________________________ den …../……2017
Marie Johansson, ordförande

Vaggeryds kommun

______________________________ den …../……2017
Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande

Värnamo kommun

______________________________ den …../……2017
Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande

Gnosjö kommun

______________________________ den …../……2017
Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande

Gislaveds kommun

______________________________ den …../……2017

Niclas Palmgren, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Samarbete inom avfallshanteringen, bildande av
kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) för
renhållning inom GGVV
Ärendebeskrivning
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har utrett bildande av en
gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att bilda
kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM).
Avsikten är att SÅM ska bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall enligt
15 kap miljöbalken.
Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor har i de juridiska delarna granskats av
för ändamålet utsedd juristkompetens.
Framgång med samverkan bygger till stor del på att förtroende skapas mellan
parterna. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv
och är därför förhållandevis lämpligt som samverkansområde.
Syftet med att bilda kommunalförbundet för avfallsverksamheterna inom
GGVV är främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en hållbar
verksamhet. Målsättningen är att:
-

-

säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser så
att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar
tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration,
information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och
materialhantering
öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdhet och
förtroende för verksamheten
bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och långsiktiga
lösningar som håller över tid

Avfallshanteringen styrs till stor del av EUs ramlagstiftning, nationell
miljölagstiftning och nationella miljömål. Miljöbalken anger att kommunen
ansvarar för att hushållsavfall omhändertas för att tillgodose skyddet för
människors hälsa och miljön. Vidare ska kommunen besluta om en
renhållningsordning innehållande avfallsplan och föreskrifter. I renhållningsordningen ska anges hur avfallets mängd och farlighet minskas. Avfallsplanen
ska också ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s
avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom
avfallsområdet.
För att ordna detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) på sådant sätt att
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunalförbundet skapar förutsättningar för att utveckla en miljöriktig
avfallshantering med hög servicenivå i berörda kommuner.
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Samverkan med gemensam organisation skapar också förutsättningar för en
effektivare avfallshantering genom att utforma insamlingsarbetet och samordna
omhändertagandet optimalt utifrån förbundets verksamhetsområde. En
regional organisation ger också bättre möjligheter att rekrytera och bibehålla
strategisk personal.
Den lokala demokratin förändras genom att den samordnas med de övriga
kommunerna men det finns fortfarande goda möjligheter till lokal påverkan,
exempelvis genom initiativrätt och rätt till insyn i förbundets direktion.
Dessutom finns informationsskyldighet från förbundet gentemot de fyra
kommunerna.
Att införa källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av
förpacknings- och tidningsmaterial bedöms innebära markant ökade kostnader
men skulle varje enskild kommun själva göra motsvarande omställning, skulle
kostnadsökningen bli väsentligt större.
De lokala återvinningscentralerna kommer även fortsättningsvis vara
knutpunkten för kommunens avfallshantering vid sidan om den lokala
sophämtningen.
Kommunalförbundet bör också vara en drivande part i regional samverkan,
exempelvis med Jönköping/Habo/Mullsjö, som bildar gemensamt bolag, men
även med närliggande kommuner. Syftet är att optimera kompetensutbyte,
kommunikation, upphandlingar, logistik/transport och behandling.
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har för avsikt att införa
källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpacknings- och
tidningsmaterial. På så sätt tar dessa kommuner sitt ansvar för en långsiktig
och betydande miljö- och resurshushållning i regionen med samtidigt hög
servicenivå.
Insamlingen i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner avses ske i
fyrfackssystem, där flerfackskärl placeras vid fastigheterna. I kärlen insamlas
och separeras matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar med
småbatterier och ljuskällor som möjligt tillval.
Vaggeryds kommun har avtal som bygger på nuvarande insamlingssystem till
och med 2020-12-31. Därför kan politiskt beslut om val av system vänta och
fattas senast 2018.
I Gislaved och Gnosjö införs detta system med början under 2018. I Värnamo
kommun är avsikten att införa flerfackssystem 2019 - 2020 beroende på att
nuvarande entreprenad går ut 2019-03-31.
Nedlagda deponier flyttas inte till förbundet då ansvaret är varje kommuns
enskilda angelägenhet, som i princip inte ska finansieras via avgiftsmedel.
Däremot kan förbundet sköta uppgifter kopplat till deponier på uppdragsbasis.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-02-23

Sida
3(4)

Kf § 24 (forts.)
Förtydligande angående turordning direktion och revision enligt förslag till
förbundsordning;
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande
och vice ordförande med 2 års uppdrag (delat under mandatperiod).
Turordning medlemskommuner för ordförande och vice ordförande är
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo där Gislaveds kommun inleder som
ordförande och Gnosjö som vice ordförande. Nästkommande period är det
Gnosjö som är ordförande med Vaggeryd som vice ordförande o.s.v. Är
direktion enig kan turordning frångås och ordförande och vice ordförande
ändras under planperiod.
Förbundet ska ha två lekmannarevisorer. Dessa väljs av medlemmarna i
rullande turordning där kommuner som inte innehar ordförande- och vice
ordförandepost i direktionen innehar revisorsuppdragen. Vaggeryd och
Värnamo inleder att välja en lekmannarevisor vardera. Nästkommande period
är det Gislaved och Värnamo som har uppdraget.
I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner beslutas att
källsortering matavfall, samt fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar ska införas under förutsättning att detta ges stöd för i den kommande
renhållningsordningen, som planeras vara klar för beslut under 2017.
I Gislaved och Gnosjö kommuner påbörjas införande av detta system under
2018 och i Värnamo kommun under 2019 - 2020.
I Vaggeryd ska ställningstagande för systemval tas senast 2018. Nuvarande
entreprenadinsamling utgår 2020.
Utformningen av systemet ska utvecklas i pågående arbete med
rehållningsordning som förväntas vara klar under 2017.
Kommunstyrelsen har den 8 februari 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige
enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning (Bilaga 1)
Reglemente direktion (Bilaga 2)
Beslutsunderlag (Bilaga 3)
Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 4)
Riskbedömning arbetsmiljö (Bilaga 4.1)
Kommunstyrelsen den 8 februari 2017, § 14
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av, Anton Sjödell (M),Fredrik
Sveningsson (L), Carina Johansson (C), Peter Bruhnn (MP), Erik Andersson
(SD) och Anders Gustafsson (SD): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
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Kommunfullmäktige beslutar
att

bilda gemensamt kommunalförbund inom kommunal avfallshantering
med verksamhetsstart 2018-01-01,

att

godkänna förslag till förbundsordning enligt bilaga 1,

att

godkänna förslag till reglemente för direktionen enligt bilaga 2,

att

uppdra till förbundet att i samverkan med medlemskommunerna
utarbeta och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och
avfallsplan för medlemskommunerna,

att

förbundets verksamhet i sin helhet (innefattande till exempel kostnader
för insamling, transport, slutlig behandling av hushållsavfall och
förbundets administration) ska vara helt intäktsfinansierad,

att

utse två ledamöter och två ersättare till förbundets interimsdirektion,

att

uppdra åt interimsdirektionen att rekrytera förbundsdirektör, sluta
nödvändiga förberedande avtal samt vid behov uppta lån för att
finansiera de förberedande åtgärderna för förbundet,

att

uppdra åt interimsdirektionen att fatta, eller i förekommande fall hos
medlemskommunerna initiera, övriga erforderliga beslut inför
förbundets start,

att

uppdra åt interimsdirektionen att efter samråd med
medlemskommunerna fastställa budget (baserad på respektive
medlemskommuns budget för motsvarande tidsperiod) för
verksamhetsåret 2017 snarast möjligt efter förbundets bildande och för
2018, senast vid april månads utgång,

att

kostnaderna för interimsdirektionen och för etablerandet av förbundet,
för verksamhetsåret 2017, fördelas och betalas löpande av
medlemskommunerna enligt grunderna i förbundsordningen § 14,

att

detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
kommunfullmäktige i Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner, samt

att

uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och ta fram erforderliga avtal
och handlingar i övrigt.

Expedieras till:
Gunnar Gustavsson
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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Överlåtelseavtal Gislaveds kommun och kommunalförbundet
Samverkan, Återvinning och Miljö, SÅM
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har beslutat att
bilda ett kommunalförbund för att ombesörja kommunernas avfallsverksamhet
enligt miljöbalken. I beslutsunderlaget framgår att ett överlåtelseavtal ska
tecknas där tillgångar som tillhör avfallsverksamheten hanteras.
Överlåtelsen baseras på anläggningsregister och balansräkning upprättad i
samband med ordinarie bokslut 2017-12-31. Pågående investeringar köps av
förbundet till ett pris som motsvarar nedlagda utgifter. Tillgångarna i Gislaveds
kommun värderas i nuläget till ca 4,9 miljoner kronor, vilket motsvarar det
bokförda värdet. Tillgångarna överlåts i befintligt skick.
Överlåtelseavtalet reglerar också andra, i allt väsentligt
ekonomistyrningsrelaterade frågor och situationer som uppstår i samband med
att verksamheten övergår i ett gemensamt kommunalförbund.
Gislaveds kommun ska ingå ett överlåtelseavtal med SÅM. Förutsättningarna
för överlåtelsen finns i kommunfullmäktiges beslut om att bilda förbundet.
Kommunen överlåter byggnader, anläggningar och andra tillgångar som finns i
kommunens anläggningsregister och som avser kommunal avfallsverksamhet.
Mark, deponier och lakvattenhantering flyttas inte över till förbundet.
Tillgångarna värderas till bokfört värde och de överlåts i befintligt skick. I
överlåtelsen ingår även samtliga avtal innefattande alla rättigheter och
skyldigheter gentemot leverantörer, kunder, markägare eller annan som avser
verksamhet, byggnader, anläggningar och andra tillgångar. Det åligger förbundet
att ordna arrendeavtal eller nyttjanderätter där sådana eventuellt saknas.
Beslutsunderlag
Bilaga A: ”Överlåtelseavtal GGVV till Kommunalförbundet Samverkan
Återvinning Miljö”
Protokoll kommunfullmäktige den 23 februari 2017, § 24
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2017
Kommunstyrelsen 8 november 2017, § 305
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

ingå överlåtelseavtal med kommunalförbundet Samverkan Återvinning
Miljö (SÅM) i enlighet med bilaga A.

Jäv
Carina Johanssons (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2017.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer.
Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna, rapportera alla
gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag
då verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när
ett beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan
verkställighet.
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport kring hur
många beslut som inte har verkställts, samt även hur många beslut som inte har
verkställts igen efter avbrott i verkställigheten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2017
Kvartal 3 2017 sammanställning
kvartalsrapport 3
Individrapporter kvartal 3 2017
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna samt överlämna statistisk
redovisning till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Kansli- och utvecklingsenheten
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Kvartal 3 2017 sammanställning
Verksamhetsområde

Typ av bistånd

Datum för
gynnande
beslut

SoL Äldreomsorg

Permanent bostad 170614

SoL Äldreomsorg

Kontaktperson

160801

SoL Omsorg om personer
med funktionsnedsättning

Boendestöd

170622

LSS Omsorg om personer
med funktionsnedsättning
LSS Omsorg om personer
med funktionsnedsättning
LSS Omsorg om personer
med funktionsnedsättning
LSS Omsorg om personer
med funktionsnedsättning

Bostad för vuxna

160708

Bostad för vuxna

170524

Boende för barn
och ungdomar
Korttidstillsyn

170110
170309

Skäl till att beslutet inte har
verkställts

Beslut som verkställts
efter att tidigare ha
rapporterats som ej
verkställt

Ärendet har
avslutats utan att
verkställas

Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet
Sökanden har ej fullföljt
processen
Beslutet planeras att verkställas
när den enskilde skrivs ut från
behandlingshem
Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet
170903
170921
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Inledning
I samband med införande av ny styrmodell i Gislaveds kommun har uppföljningen lyfts fram som en
framgångsfaktor. Gislaveds kommun inför fr om 2017 uppföljning vid fyra tillfällen per år där den
tredje är framtagen under oktober månad.
I samband med delårsbokslutet per sista augusti beslutade kommunstyrelsen att begära in en extra
analys om varför investeringsnivån är så låg i förhållande till budget när det gäller tekniska nämnden
och fastighets- och servicenämnden. Kommunstyrelsen beslutade att analysen ska redovisas i
samband med denna uppföljning.
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-08-30 § 11, (Ks 2017-08-16 § 215) att tekniska nämnden i
samband med ordinarie uppföljningar ska återrapportera huruvida de följer kommunfullmäktiges
beslut om vägbidrag.

Ekonomisk prognos – driften
Nämnd, tkr
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Räddningsnämnden
Teknisk nämnd
Bygg- och miljönämnd
Socialnämnd
Fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Kulturnämnden
Fastighet- och servicenämnden
SUMMA NÄMNDER

Budget Prognos avvikelse
-106 269
700
-3 326
0
-32 381
350
-45 474
0
-13 532
0
-593 274
5 777
-38 969
2 095
-777 844
3 890
-35 095
1 947
-2 173
-2 279
-1 648 337
12 480

Avskrivningar
Finansförvaltningen
Skatter och generella statsbidrag
Pensioner
Kapitalintäkter
Övrigt
Finansnetto
Arbetsgivare avg.
SUMMA
FINANSFÖRVALTNINGEN

7 450

1

674 816
-100 292
27 408
-2 765
2 581
62 085
1 663 833

-2 607
-8 000
-5 630
3 247
-1 140
4 000
-10 130

Gislaveds
kommun
prognostise
rar ett
resultat på
helår med
25, 3 mnkr.
Nämnderna
står för
+12,5 mnkr
och
finansförvalt
ningen inkl
avskrivninga
r för -2,8
mnkr.

Barn- och
utbildningsn
ämnden
prognostise
rar ett
överskott
på drygt 3,9
15 496
BUDGETERAT RESULTAT
15 496
mnkr.
Betydligt
PROGNOSTISERAT RESULTAT
25 296
fler elever
inom förskola och grundskola samt ökade kostnader för skolskjutsar visar ett underskott som
uppvägs upp av förskjutningar av utökad ledningsorganisation, högre interkommunala intäkter och
lägre personalkostnader i samband med vakanser.
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Socialnämnden förväntas ge ett överskott på drygt 5,8 mnkr. En stor anledning till det positiva
resultatet är att intäkter för ensamkommande barn avseende 2016 påverkar 2017. Vård och omsorg
visar ett litet underskott men inom programområdet finns större avvikelser, Bl a hemtjänsten visar
underskott på 6 mnkr. Den största avikelsen står funktionshinderområdet för med en prognos på ett
underskott om 13 mnkr där ökade behov och antalet externa placeringar ökat.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr. Vakanser och en engångsåterbetalning
av moms påverkar resultatet. Kommunstyrelsen visar en försämrad prognos sedan augusti beroende
på omställningskostnader för införandet av den nya IT-organisationen.
Fastighet- och servicenämnden visar ett underskott i prognosen där försäljningen av Malmgatan (en
reaförlust på 2,8 mnkr) står för större delen av underskottet.
Överförmyndarnämnden förväntas hålla budget.
Tekniska nämnden förväntas hålla budget. Dock finns viss avvikelse inom framförallt väghållningen där
vinterväghållningen förväntas ge överskott med ca 900 tkr medan vägbidrag förväntas ge underskott
med ca 1,2 mnkr. Lägre kostnader för personal p g a vakanser uppvägs av att kostnaderna för
sanering av förorenad mark förväntas ge underskott.
Även bygg- och miljönämnden förväntas hamna på budget vid årets slut dock finns variationer inom
nämndens olika enheter. Nämnden förväntas ge minskade kostnader p g a kortare och effektivare
sammanträden. Samarbete med andra förvaltningar gör att stabens kostnader förväntas understiga
budget med 300 tkr. Arbetet med att inventera avlopp har fördröjts p g a vakanser vilket ger lägre
kostnader för miljöenheten. Dock förväntas intäkterna för enheten understiga budget med 600 tkr.
Kulturnämndens prognos visar ett överskott på knappt 2 mnkr där ca 1 mnkr beror på vakanser.
Projektet ”Kultur i hemmet” har blivit försenat och bidrar till överskottet.
Fritidsnämnden visar ett överskott på drygt 2 mnkr där lägre lokalkostnader beror på att
ombyggnaden av simhallen i Smålandsstenar försenats samt lägre personalkostnader i samband med
vakanser. Intäkterna för simskoleverksamheten överstiger budget.
Räddningsnämnden visar ett mindre överskott på 350 tkr bestående av mer intäkter än budgeterat.
100 tkr som ersättning för deltagande kring släckningen av branden i Lanna samt 250 tkr från MSB för
krisberedskapen.
Finansförvaltningen inkl avskrivningar visar i nuläget på ett underskott om 2,7 mnkr, Avskrivningar
förväntas bli 7,5 mnkr bättre än budget och kapitalintäkter från nämnderna 5,6 mnkr lägre beroende
av lägre investeringsnivå. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras bli 2,6 mnkr lägre.
Pensionerna förväntas bli 8 mnkr högre än budgeterat men vägs upp av att arbetsgivaravgifter
förväntas ge överskott med 4 mnkr. Finansnettot förväntas visa underskott på 1,1mnkr beroende på
att aktieutdelningen, (1,6 mnkr) i år tillfaller Gislaveds Kommunhus AB i stället för kommunen men
vägs upp av 500 tkr minskade räntekostnader då de långfristiga lånen amorterats ner snabbare än
planerat. Ett lån på 40 mnkr amorterades under oktober. Kommunen utnyttjar per sista oktober 32
mnkr av checkkrediten. 130 mnkr är placerade i kortfristiga placeringar som kan omsättas till likvida
medel inom 3 dagar.
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Ekonomisk prognos investeringar
Nämnd, tkr
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Räddningsnämnden
Teknisk nämnd, skattefinansierat
Bygg- och miljönämnd
Socialnämnd
Fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Kulturnämnden
Fastighet- och servicenämnden
SUMMA NÄMNDER

Nämnd, tkr
Teknisk nämnd, taxefinansierat
SUMMA taxefinansierade
investeringar

Budget
investeringar
400
0
4 912
27 954
67
3 986
6 225
13 500
3 433
117 400
177 877

Prognos
investeringar
200
0
4 912
22 500
67
3 986
5 825
13 500
2 702
72 634
129 326

Budget
investeringar
20 146

Prognos
investeringar
18 500

20 146

18 500

Nämnderna prognostiserar att de kommer att använda totalt 147,8 mnkr jämfört med 198,0 mnkr i
budget. Det är framförallt de prioriterade investeringarna som inte följer budget där enbart 2,4 mnkr
av budgeterade 44,4 mnkr förväntas investeras.

Prognos prioriterade investeringar
Prioriterade investeringar, tkr
Ombyggnad Johan Orre
Glashuset, danslokal
Hus C förskola, Anderstorp
Om/tillbyggnad sporthall, Smålandsstenar
Totalt prioriterade investeringar

Budget Prognos
1 500
150
5 000
400
16 599
1 500
21 341
400
44 440
2 450

Fördjupad analys av investeringsnivån jämfört med budget
I samband med delårsbokslutet per sista augusti beslutade kommunstyrelsen att begära in en extra
analys om varför investeringsnivån är så låg i förhållande till budget när det gäller tekniska nämnden
och fastighets- och servicenämnden. Kommunstyrelsen beslutade att analysen ska redovisas i
samband med denna uppföljning.
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Anledningar till förseningar av investeringar kan sammanfattas till att båda förvaltningarna har haft en
hel del vakanser. Ett nytt arbetssätt har införts som inte varit igång från årets början med b la
omplanering istället för ombudgetering. Fastighets- och serviceförvaltningen har genomgått en stor
omorganisation med nya roller och funktioner på ledande platser i organisationen. Omtag har
behövts göras på de prioriterade investeringarna. Det har varit beslut som har ändrat
förutsättningarna och nya förstudier genomförts.
Tekniska nämnden prognostiserar att investera för 41 mnkr mot budgeterade 48,1 mnkr. Tekniska
förvaltningen har eller haft vakanser på 7 tjänster, bl a VA-chef, Gatu-chef samt två projektörer.
Detta påverkar planeringen och investeringstakten. Ett avtal med Isabergstoppen för ny
överföringsledning för Isabergs stugby har inte kunnat tecknas vilket försenat den investeringen.
Fastighets- och servicenämndens prognos vad gäller investeringar uppgår till 72,6 mnkr jämfört med
budget på 117, 4 mnkr. Den största avvikelsen finns på de sk prioriterade satsningarna där enbart 2,5
mnkr av 44,4 mnkr förväntas investeras. Förseningarna vad gäller de prioriterade investeringarna
beror främst på för höga anbud samt ändrade förutsättningar såsom:
Ändrat behov gällande antalet avdelningar på förskola (Åsenskolan hus C) samt förvärv av
Prästgården har försenat projektet.
En förändrad inriktning för utbyggnad av Glashuset innebar att ny förstudie behövdes tas fram då det
blev ett helt annat projekt än det varit från början.
För Sporthall Smålandsstenar har omfattningen/inriktningen varit oklar och de ekonomiska
förutsättningarna inte stämt med omfattningen. För att kvalitetsäkra omfattningen/inriktningen och de
ekonomiska förutsättningarna har en förstudie genomförts och detta har försenat projektet.
För Johan Orre saknades kalkyl varför en förstudie var tvungen att inledas vilket i sin tur försenat
projektet.
Förseningar av övriga investeringar beror främst på vakanser på fastighetsavdelningen.
Fastighets- och servicenämnden har tagit fram ett nytt arbetssätt för hantering av större
investeringsprojekt som innebär en kvalitetssäkring av omfattning, inriktning och ekonomi. Detta
kommer att framöver ge en högre kontinuitet och långsiktighet i investeringsprojekten. Det nya
arbetssättet har gjort att en del projekt har fått starta på nytt med en sk förstudie. Det nya
arbetssättet med omplanering är i sin linda och den omplanering som krävts har inte varit inarbetad
från årets början.

Verksamheten
I verksamheten pågår just nu arbetet med revideringen av Föp Smålandsstenar/Skeppshult. Det har
varit en hel del aktiviteter kring detta på orterna. Det har kommit in mycket synpunkter och
tidplanen har reviderats.
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Under våren genomfördes medarbetarenkäten och resultatet är sammanställt och har analyserats. Nu
återstår arbetet med förvaltningarnas egna åtgärdsplaner till följd av resultatet.
Ett ESF-projekt har beviljats tillsammans med kommuner i Jönköpings län. Projektet syftar till insatser
för ett hälsosammare liv och det kommer att göras ett stort antal insatser de kommande åren.
I kommunens verksamhet pågår också en hel del kommunövergripande projekt kring bland annat
informationssäkerhet, införandet av kontaktcenter, utveckling av e-tjänster och utveckling av social
hållbarhet.
Under årets första månader har också arbetet med uppstart av team för "Trygg och säker hemgång"
påbörjats. Detta för att möta de förändringar som kommer i och med förändrad samverkan och
betalansvar för kommuner och landsting. Teamet kom i gång under september.
Välfärdsteknologi är en viktig fråga för att kunna utveckla verksamheterna framåt och ett arbete pågår
med att införa olika delar av E-hälsa.
Den kommungemensamma bemanningsenheten är startad sedan januari 2017, och arbete pågår med
att få arbete och rutiner kring detta att fungera.
Implementering av den nya styrmodellen pågår på flera olika nivåer i organisationen. Arbetet innebär
stora utbildningsinsatser till våra chefer för att skapa den trygghet och kunskap som krävs för att
kunna skapa delaktigeten hela vägen till våra medarbetare på alla nivåer. Det handlar också om att
bygga upp strukturer, rapporter och förutsättningar för att verksamheten ska kunna arbeta efter den
nya styrningen.
Projekt ”Sommarliv 2.0” har genomförts med mycket aktiviteter för barn och ungdomar under
sommaren. Det har funnits aktiviteter för barn och ungdomar i hela kommunen. Aktiviteterna har
funnits på kommunens olika orter.
Överförmyndarnämnden har i en del komplicerade uppdrag beslutat anlita ett professionellt
förvaltarskap, det kan handla om risk för hot och våld men även ekonomiskt komplicerade uppdrag.
Defibrillatorer till räddningstjänstens FIP-bilar är inköpta och delvis installerade. Detta minskar
åtgärdstiden för medborgarna vid eventuella hjärtstopp.
Planering, beslut och arbete för överlämnade av avfallsverksamheten till kommunalförbundet SÅM
(Samverkan Återvinning Miljö) har pågått under hela året. Förbundet startar 20180101.
Verksamheten har under 2017 fortsatt att utvidgas med fler barn och elever. Utmaningar är dels
kompetensförsörjning med behörig personal men också vikarier, dels ett ansträngt läge när det gäller
lokalutnyttjande. Efterfrågan av förskoleplatser har krävt flexibla lösningar vilket verksamheterna
lyckats genomföra. Inför hösten 2017 men framförallt våren 2018, kan såväl lokalresurser som
personalförsörjningen bli en trång sektor. Efterfrågan av omsorg på obekväm tid (Nattis) ökar också
vilket hittills har kunnat tillgodoses.
Implementering av den nya skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar har haft en bra start.
Vårens förberedelsearbete i skolornas olika arbetsgrupper och förvaltningens projektorganisation har
lagt en bra grund för en långsiktig skolutveckling med förbättrade skolresultat.
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Satsningen på PULS-verksamhet, mer fysisk rörelse på schemat, har fortsatt på flera skolor med
Nordinskolans satsning i fronten. Erfarenheterna är hittills att elevernas engagemang i sina studier
ökat.
Andelen elever från Gislaveds kommun som väljer Gislaveds Gymnasium framför andra skolor har
ökat något, vilket varit en trend de senaste åren. Ökningen av elever på
språkintroduktionsprogrammet, vilket innebär att det omfattar lika många elever som de största
treåriga gymnasieprogrammen, har varit en utmaning. Under året har flera insatser vidtagits för att ge
eleverna större möjligheter till vidare studier eller anställningsbarhet. För att förbättra
förutsättningarna ytterligare krävs ett brett samarbete med flera olika parter såväl inom den
kommunala organisationen som inom näringsliv och samhälle.
Flyktingmottagandet omfattar 37 personer som skall bosättas under året och av dessa kommer även
kvotflyktingar att ingå. AMO har fått ett utökat uppdrag vad det gäller bosättningen av nyanlända.
Uppdraget omfattar även familjeåterföreningar till ensamkommande barn samt för ungdomar inom
kommunens HVB-hem. Det stora och omfattande flyktingmottagandet i kommunen har lett till ett
ökat tryck på bostäder i kommunen vilket föranlett att det nu inte finns lediga bostäder att tillgå.
Bosättningsuppdraget har varit svårt att utföra då det inte finns lediga lägenheter.
Boendeorganisationen för ensamkommande barn har setts över och förändrats under våren. Nu finns
två HVB-hem för barn i Reftele och Anderstorp med sammanlagt 26 platser. I Smålandsstenar finns
ett stödboende för ca 30 ungdomar. Det är svårt att prognostisera omfånget av den framtida
verksamheten. Många av ungdomarna hinner fylla 18 år innan de får uppehållstillstånd, skrivs upp i
ålder eller återförenas med sin anhöriga.
En gemensam överenskommelse har undertecknats mellan Gislaved, Gnosjö, Värnamo (GGV) och
Arbetsförmedlingen om samverkan kring målgruppen unga 16-24 år, Dialogen för Ung till Arbete
(DUA). DUA har utökats till att även omfatta nyanlända och arbetet kommer att fortskrida under
hösten. Uppdraget innebär nära samarbete med vuxenskolan.
Uppstarten av Ung Individ har givit en positiv respons hos både brukare men också det externa
samarbetet mellan socialtjänsten och Barn och utbildningsförvaltningen har avsevärt förbättrats. På
länsnivå har vi fått gehör för satsningen på Ung Individ och det finns med i det länsövergripande
samarbetet.
Lägenheter i vård- och omsorgsboendena är väluthyrda men det finns lägenheter lediga. Ekbacken är
ett område som haft någon ledig lägenhet i stort sett hela året. Några permanenta lägenheter har
periodvis använts för korttidsvistelse.
Arbete pågår också gällande planering av nya gruppbostäder, där också möjligheten att ev använda
Östergården prövas. Daglig verksamhet är också i behov av nya och i viss mån ombyggnation av
lokalerna.

Uppföljning sjukfrånvaro
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Sjukfrånvaro per 30/9 ligger på 6,4 % vilket är en ökning med 0,3 % sedan delåret och en ökning
jämfört med samma period 2016 med 0,5%.
Sjukfrånvaron ökar hos kvinnor i alla åldersgrupper men mest i gruppen 30-49 år. Sjukfrånvaron hos
män minskar i jämförelse med 30/9 2016.
Historiskt sett har sjukfrånvaron ökat med 0-0,3 % från sista september till helårsstatistiken, varpå
prognosen för helåret 2017 är 6,4-6,7 %.
Rapporter från Försäkringskassan visar en stagnering av sjukfrånvaron i landet i stort. De rapporterar
också att omkring hälften av alla sjukskrivningar hos kvinnor har sin grund i psykisk ohälsa.
Nämnd

2016-09

2017-09

Förändring
sjukfrånvaro

% sjuk av avtalad arbetstid

Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Räddningsnämnden
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kulturnämnden
Fastighet- och servicenämnden
Totalt Gislaveds kommun

5,9
Ej aktuellt
3,7
4,0
6,2
2,7
8,1
4,4
8,8
5,1
5,9

4,6
Ej aktuellt
1,8
6,0
3,4
5,7
9,4
5,0
7,9
4,1
6,4

Prognos
sjukfrånvaro

-1,3
Ej aktuellt
-1,9
+2,0
-2,8
+3
+1,3
+0,6
-0,9
-1,0
+0,5

6,4--6,7

Långtidsjukskrivning - % sjukskrivning över 60 dagar av all sjukfrånvaro
2015-09

2016-09
55,3

2017-09
51,8

45,0

Analys- Slutsatser
Det pågår många stora och krävande arbeten i organisationen. Ett förändrat arbetssätt, nya
strukturer och nya roller påverkar också arbetet och det kommer att behöva ta några år innan detta
sitter fullt ut. Året innehåller dessutom ett parallellt arbete med att hantera styrning enligt den
"gamla" styrningen samtidigt som planeringen framåt och arbetssätt pågår enligt den "nya" styrningen.
Detta kan verka förvirrande för personalen och omställningen kan påverkas något.
Lokalresurser och kompetensförsörjning är ett problem för flera nämnder. Det är svårt att rekrytera
personal vilket ställer högre kvar på den befintliga personalen. Det gör också att en del projekt, både
inom drift och investeringar, försenas. Det är viktigt att det nya arbetssättet får fäste och genomslag
samtidigt som det är av största vikt att ha tålamod och inte forcera detta arbete. Ett samarbete över
nämnds- och förvaltningsgränser samt inom nämnd/förvaltning är ett måste där ett fokus på helheten
måste vara prioriterat.
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