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Mål och budget 2013-2017 

1 Budgetens innehåll och 

uppbyggnad 

Budgeten är uppbyggt enligt den 

planeringsmodell som kommunfullmäktige 

beslöt om 2010 vilket innebär fokus på 

kommunens vision samt övergripande mål.  

I budgetdokumentet finns redovisat hur de 

övergripande målen skall genomföras för 

kommunen som helhet samt att det under 

respektive nämnd redovisas nämndens 

ekonomiska resurstilldelning samt hur 

nämnden skall bidra till att de övergripande 

målen uppnås.  

 

I bilagorna 1 och 2 redovisas detaljerade 

investeringsplaner och driftförändringar under 

perioden 2013-2017. 

 

Under våren 2012 fastställde 

kommunfullmäktige de yttre begränsningarna 

för nämndernas budgetarbete genom beslut 

om Strategiskt styrdokument inför mål och budget 

2013-2017.  

 

Visionen, kommunstyrelsens ledningsidé, 

styrprinciperna och de finansiella, 

personalpolitiska och övergripande målen 

revideras inte årligen. De utgör tillsammans 

med planeringsförutsättningarna det yttre 

ramverk som planeringen för den kommande 

budgetperioden förhåller sig till.  

De konkretiserade målen har ett kortare 

tidsperspektiv och syftar till att stegvis få 

kommunen att närma sig visionen och de 

övergripande målen samt göra det möjligt för 

kommunen att på bästa sätt möta de 

omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument 

som grund bereder nämnder och styrelser 

förslaget till Mål och budget 2013-2017 som 

sedan fastställs av kommunfullmäktige i 

november månad. 

 

2 Ekonomi och 

verksamhetsstyrning i 

Gislaveds kommun 

 

God ekonomisk hushållning innebär för 

Gislaveds kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet 

med de övergripande och konkretiserade 

målen 

 de finansiella målen uppnås 

 som en attraktiv arbetsgivare uppnå de 

personalekonomiska målen. 

 

Ett grundläggande syfte med styrning är en 

medveten samordning och inriktning av 

verksamhetens delar mot gemensamma mål. 

Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna 

i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar för 

den samlade kommunala verksamhetens 

utveckling utöver den egna 

kärnverksamhetens behov och intressen. 

 

För att samordna och ge ett utökat stöd för 

verksamheten har gemensamma definitioner 

samt en styrmodell för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utvecklats.  

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att 

kommunfullmäktige har antagit en Vision, 

övergripande mål, Finansiella mål samt 

Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål 

har kommunfullmäktige för år 2013 angivit ett 

antal konkretiserade mål som ska styra 

mot de övergripande målen och visionen. 

 

 

Visionen skall beskriva vad 

kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. 

Visionen skall vara ett redskap för styrning av 

den kommunala verksamheten. 
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Gislaveds kommun har en vision som är en 

ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall 

utvecklas. Visionen skall vara styrande för 

budgetarbetet. 

 

 I Gislaved kommun får du tid på ett annat 

sätt. Här är det nära till jobbet, naturen, 

vännerna och familjen, nära mellan 

människor och nära till de gemensamma 

besluten. 

 I Gislaveds kommun är ingenting omöjligt. 

Samarbete och ömsesidigt förtroende gör 

Gislaved till en kommun där steget är kort 

från tanke till handling. Kan du säga det, så 

kan du göra det. 

 I Gislaveds kommun kan vi konsten att 

förvåna. Från en industri som servar 

framtiden med kunnighet och klipskhet till 

en kulturverksamhet utöver det vanliga. Här 

får du nytta av din nyfikenhet. 

 

 

Övergripande mål skall tydliggöra inom 

vilka delområden som arbetet ska inriktas för 

att visionen på sikt skall uppnås. 

 

De övergripande målområdena är: 

 Infrastruktur och kommunikationer 

 Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

 Uppleva och göra 

 Bygga och bo 

 Lärande och utveckling 

 Demokrati och dialog 

 Miljö och energi 

 Näringsliv och arbetsmarknad 

 Stöd och omsorg 

 

 

Finansiella mål är det viktigaste 

instrumentet för att styra tilldelning av 

resurser till verksamheten. De finansiella 

målen är anpassade för att skapa ett 

ekonomiskt resultat som klarar framtida 

åtaganden i form av bl a pensionskostnader m 

m. 

 Resultatnivån under femårsperioden 2012-

2016 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2012-2016 ska, som genomsnitt, 

inte vara lägre än 73 procent. 

 

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) 

måste vara positivt om ekonomin inte ska 

försämras. En försämrad ekonomi innebär 

mindre resurser till verksamheten. För att 

klara kommunen framtida pensionskostnader 

behöver resultatet vara lägst 15 mnkr.  

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna 

som har finansierats med sparade skattemedel. 

Sjunker soliditeten tvingas kommunen låna 

mer till investeringarna och därmed ökar 

räntekostnaderna och en mindre del av 

skatteintäkterna kan användas till 

verksamheterna.  

Dessa mått är av mycket stor betydelse för 

kommunens ekonomiska utveckling och helt i 

linje med den kommunala redovisningslagen 

om god ekonomisk hushållning. 

 

Personalekonomiska mål är av avgörande 

betydelse både för att öka kommunens 

attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra 

till god ekonomisk hushållning. 

De personalekonomiska målen är 

• Gislaveds kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare. 

• Behov av riktade medel för 

struktursatsningar 

• Behov av åtgärder utefter 

medarbetarenkätens resultat 

• Omställningar vid organisations 

förändringar 

• Hos Gislaveds kommun är heltid en 

rättighet och deltid en möjlighet. 

•  Fram till år 2015 ska 

medarbetare ha den 

anställningsgrad som de önskar. 

 

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att 

utföra givna inriktningar utifrån givna 

ekonomiska ramar. I detta planeringsarbete 

gör respektive nämnd en 

verksamhetsbudget som beskriver 

verksamhetens uppgift, vad den skall göra och 
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för vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål 

för verksamheten utifrån de övergripande 

målen.  

 

 

3 Övergripande och 

konkretiserade mål 

Visionen har delats upp i nio huvudområden 

utifrån vilka de övergripande målen styrs.  

För respektive övergripande mål har 

kommunfullmäktige fastställt konkretiserade 

mål (inriktningarna) som är förväntning ar 

eller krav på hur nämndernas tilldelade 

resurser ska riktas. De konkretiserade målen 

är framtagna utifrån planerings-

förutsättningarna, visionen, kommunstyrelsens 

ledningsidé och de finansiella och 

personalekonomiska målen. 

Under nämndernas texter förklarar 

nämnderna hur de tänker arbeta med de 

konkretiserade målen. 

 

1. Infrastruktur och 
kommunikationer 

Detta övergripande mål innebär att 

 Gislaveds kommun ska i samverkan 

med närliggande kommuner ha god 

infrastruktur i form av järnvägar, vägar 

och GC-vägar samt nät för IT och VA. 

 Gislaveds kommun ska ha en väl 

fungerande kollektivtrafik, oberoende 

av administrativa gränser.  

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Utarbeta en bredbandsstrategi under 

2013. 

 Ökad trafiksäkerhet genom att ta fram 

gatuplan som klargör standard, 

utbyggnads- och underhållsbehov. 

 Med utgångspunkt från nationella och 

regionala miljömål ska VA-planer 

utarbetas. 
 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

 Sammanvägning av underliggande 

konkretiserade mål/nämndsmål. 

 Kollektivtrafik: antal påstigna i Gislaveds 

kommun exkl skolresor 

 Meter utbyggd cykelväg 

 Styrmått för mobiltäckning och 

bredbandstäckning i kommunen 

 

 

2. Trygghet, säkerhet och 
folkhälsa 

Detta övergripande mål innebär att 

 Gislaveds kommun ska erbjuda en 

miljö som skapar trygghet och 

säkerhet. 

 Gislaveds kommun ska motverka 

social och ekonomisk otrygghet. 

 Gislaveds kommun ska arbeta för en 

god folkhälsa genom att underlätta för 

spontanaktiviteter och aktivt ta tillvara 

föreningslivets kraft. 

 

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Berörda nämnder ska under 2013 arbeta 

aktivt med handlingsprogram för skydd 

mot olyckor och med 

folkhälsoplanen/programmet för att 

skapa en bas för den framtida 

inriktningen av arbetet. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

 Sammanvägning av underliggande 

konkretiserade mål/nämndsmål. 

 Hur trygga känner sig medborgarna i 

kommunen? 

 Mått från folkhälsoplanen 

 

 

3. Uppleva och göra 
Detta övergripande mål innebär att 
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 Gislaveds kommun ska erbjuda 

attraktiva turismupplevelser under 

hela året. 

 Gislaveds naturtillgångar – skogarna, 

sjöarna och varierande landskap – ska 

utvecklas och användas för boende, 

rekreation och upplevelser. 

 Gislaveds kommun ska vara en 

kommun med ett rikt och 

inspirerande utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter som uppmuntrar till 

möten mellan människor av olika 

bakgrund och ålder. 
 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Utveckla och samordna mötesplats GISLE 

 Genomför en konsekvensbeskrivning 

utifrån intentionen att upprusta 

alternativt stänga simhallarna i 

Anderstorps och Smålandsstenar (en eller 

båda) samt att hälsolyftet flyttas från 

Gislaved till Anderstorp (hela eller delar). 

 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

 Sammanvägning av underliggande 

konkretiserade mål/nämndsmål. 

 Turism – omsättning 

 Andelen av kommunens invånare som är 

nöjda med sin fritid ska öka 

 

 

4. Bygga och bo 
Detta övergripande mål innebär att 

 I Gislaveds kommun ska det finnas ett 

varierat utbud av attraktiva 

boendemiljöer. 

 Befolkningen i Gislaveds kommun ska 

öka. 

 Gislaved ska stärkas som centralort 

och varje ort ska utvecklas efter sina 

särdrag. Landsbygd och tätort ska 

komplettera varandra. 

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Genomföra kvalitetsgranskning och 

märka kommunens och AB Gislavedshus 

lägenheter i syfte att tydliggöra var bästa 

möjliga boende finns ur trygghets- och 

tillgänglighetsaspekter. 

 Strategiskt och aktivt marknadsföra 

kommunens attraktiva boendemiljöer. 

 Möjliggöra bebyggelse på attraktiva 

lägen, tex sjönära, på landsbygden och i 

centrumlägen.   

 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

 Sammanvägning av underliggande 

konkretiserade mål/nämndsmål. 

 Upplever medborgarna att kommunen är en 

attraktiv plats att leva och bo i? 

 

 

5. Lärande och utveckling 
Detta övergripande mål innebär att 

 Barn och unga ska växa upp i en miljö 

som uppmuntrar till delaktighet, 

inflytande och ansvar. 

 Kompetens och engagemang ska 

utveckla lärandet med omvärlden i 

fokus. 

 Lärandet ska vara flexibelt och utgå 

från individens förutsättningar. 

 Samverkan ska ske med föräldrar, 

näringsliv och andra aktörer. 

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Skolan ska närma sig det lokala 

näringslivet för att få en fördjupad 

kunskap om detta. 

 Alla grundskoleelever ska uppnå 

behörighet till gymnasieskolan. 

 Utveckla samverkan med forskare och 

universitet/institut. 

 Verka för att utveckla eftergymnasiala 

utbildningar och för att få YH-utbildningar 

till kommunen, särskilt för ungdomar. 

 Genomför en konsekvensbeskrivning 

utifrån intentionen att anpassa antalet 

skolor till den demografiska utvecklingen. 

Utredningen ska redovisas senast i 

februari 2013. 
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 Nuvarande verksamhet i Moforsvillan 

flyttas till annan befintlig lokal. Genomför 

en konsekvensbeskrivning utifrån att 

förlägga förskoleverksamhet till 

Moforsvillan. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

 Sammanvägning av underliggande 

konkretiserade mål/nämndsmål. 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 

 Vilket resultat uppnår kommunens 

grundskolor i förhållande till övriga 

kommuner? Andel med minst godkänt i 

svenska, matematik och engelska 

 Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 och 6 i 

nationella proven? 

 

6. Demokrati och dialog 
Detta övergripande mål innebär att 

 I Gislaveds kommun ska medborgarna 

kunna påverka och ta ansvar för 

samhällsutvecklingen. Fler ska delta i 

de demokratiska processerna. 

 Kommunens befolkningsstruktur ska 

avspeglas bland anställda och 

förtroendevalda. 

 Verksamheten i Gislaveds kommuns 

ska anpassas till omvärlden och 

kommuninvånarnas behov, samt stå 

för öppenhet och vara tillgänglig för 

medborgarna. 

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Arbeta för att medborgarna ska kunna ta 

aktiv del i specifika delar av 

samhällsutvecklingen inför ”Mål och 

budgetprocessen”. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

 Sammanvägning av underliggande 

konkretiserade mål/nämndsmål. 

 Hur väl upplever medborgarna att de har 

inflytande över kommunens verksamhet? 

  

 

 

7. Miljö och energi  
Detta övergripande mål innebär att 

 Gislaveds kommun ska arbeta för att 

nå ett långsiktigt hållbart samhälle med 

en god livsmiljö utifrån ett ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt perspektiv. 

 Gislaveds kommun ska medverka till 

att uppnå de nationella och regionala 

miljömålen. 
 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Utarbeta en vattenvårdsplan 
 

Kommunövergripande mätning görs 

med: 

 Sammanvägning av underliggande 

konkretiserade mål/nämndsmål. 

 Hur stor är andelen inköpta ekologiska 

livsmedel? 

 Delar av miljöbokslutet 

 

 

 

8. Näringsliv och arbetsmarknad 
Detta övergripande mål innebär att 

 Gislaveds kommun ska vara en 

industri- och upplevelsekommun 

präglad av förnyelse och differentiering 

i näringslivet. 

 Gislaveds kommun ska ha ett 

näringsliv som ligger i framkant av 

utvecklingen. Det ska finnas ett 

etablerat samarbete mellan 

kommunen och hela näringslivet som 

utvecklar arbetsmarknaden. 

 Gislaveds kommun ska ha en 

arbetsmarknad med hög 

förvärvsfrekvens som innefattar alla i 

yrkesverksam ålder. 
 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Minska arbetslösheten i kommunen 

genom att utveckla arbetsmarknaden och 

stödja möjligheterna till 

kompetensutveckling. 
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Kommunövergripande mätning görs med: 

 Sammanvägning av underliggande 

konkretiserade mål/nämndsmål. 

 Ungdomsarbetslösheten i % 

 

 

9. Omsorg och stöd 
Detta övergripande mål innebär att 

 Gislaveds kommun ska stödja och 

stimulera kommuninvånarnas egen 

förmåga att ta tillvara möjligheterna 

att leva ett gott liv. 

 Gislaveds kommun ska möta 

medborgarnas behov av stöd och 

omsorg med kvalitet, öppenhet och 

hög grad av tillgänglighet. 

 Gislaveds kommun ska samarbeta med 

olika parter för att skapa gott stöd 

och god omvårdnad. 
 

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Arbeta med att implementera KomHem-

avtalets intentioner och integrera överförd 

verksamhet i den kommunala 

organisationen. 

 Verka för att en familjecentral snarast 

skapas i Smålandsstenar tillsammans 

med landstinget i dess nya vårdcentral. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

 Sammanvägning av underliggande 

konkretiserade mål/nämndsmål. 

 Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda 

boende 

 Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de 

erhåller 
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4 Ekonomiska förutsättningar 
 

Kommunens budgetarbete påverkas i mycket 

stor grad av den statliga styrningen. I vår- och 

höstpropositionen framgår hur statliga beslut 

kommer att påverka kommunerna och 

därmed Gislaved kommuns kommande 

budgetarbete.  

 

Regeringen aviserar att på längre sikt – och i 

takt med att problemen i omvärlden dämpas – 

ser förutsättningarna för svensk ekonomi 

ljusare ut. en betydligt svagare utveckling av 

Sveriges ekonomi de närmaste åren. Läget på 

arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas 

en bit in i 2013. Enligt regeringen beror detta 

på att tillväxten i svensk ekonomi blir rätt 

skral. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 

som tillväxten får bättre fart. Arbetslösheten 

når under vintern upp mot 8,0 procent innan 

den vänder ner. Någon mer påtaglig 

förbättring på arbetsmarknaden är dock inte 

att räkna med förrän om ett år, dvs. under 

andra halvåret 2013. Fram till 2016 är 

regeringens bedömning att arbetslösheten kan 

röra sig ner mot de nivåer som rådde före 

finanskrisen.  

 

BNP beräknas öka med 1,3 procent 2012 och 

ligga kvar på en låg nivå även 2013, 1,8  

procent, för att öka till 3,2 procent 2014.  

 

 

 

Regeringen och ESV tror på bättre 

skatteunderlagstillväxt än SKL 

Skatteunderlagets utveckling styrs på kort och 

medellång sikt i hög grad av konjunkturen. 

Den grundläggande förklaringen till skillnader i 

skatteunderlagstillväxt är därför olikheter i 

synen på hur konjunkturen, främst 

sysselsättningen, utvecklas. Skilda uppfattningar 

om konjunkturen påverkar synen på pris- och 

löneutvecklingen, som i sin tur påverkar 

skatteunderlaget via pensionsinkomster och 

grundavdrag mm. 

Regeringens uppfattning om den närmaste 

framtidens ekonomiska tillväxt och 

utvecklingen på arbetsmarknaden är mer 

optimistisk än de flesta andra bedömares. 

Även SKL:s syn är mindre optimistisk än 

regeringens. Det är huvudförkaringen till att 

regeringens skatteunderlagsprognos i 

budgetpropositionen visar högre utvecklingstal 

än SKL:s varje år utom 2016. Den gynnsamma 

utvecklingen på arbetsmarknaden leder till att 

även pensionsinkomsterna ökar i snabbare 

takt än i SKL:s prognos. 

Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) förutser 

snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL. Den 

största skillnaden mellan prognoserna är att 

ESV förutser mindre ökningar av 

grundavdragen och högre löneökningstakt än 

SKL. SKL förutser däremot snabbare ökning 

av pensionsinkomsterna. 

 

Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011–2016 

SKL, okt 2012 3,1 3,9 3,2 3,7 4,4 4,6 25,2 

Reg. Sep 2012 3,0 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5 27,4 

ESV, sep 2012 3,1 4,1 3,7 3,9 4,4 4,5 26,2 

SKL, aug 2012 3,2 4,0 3,4 3,6 4,4 4,6 25,6 

 
Ovanstående text är hämtad från SKL:s cirkulär 

2012:46. 

 

Befolkningsprognos 2012-2021 

Gislaveds kommuns befolkningsprognos för 

2012 sträcker sig tio år framåt till år 2021. 

Under prognostiden förväntas Gislaved att 

fortsätta att tappa invånare. Följande tabell 

visar utvecklingen tio år bakåt i tiden och tio 

år framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringen i invånarantal är prognostiserad 

till följande: 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal inv. 28868 28775 28675 28575 28480 28405 28335 28285 
2824
0 

2820
5 

2818
0 

Förändring 

(ackumulerad) 28868 -93 -193 -293 -388 -463 -533 -583 -628 -663 -688 
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Utdebitering 

Utdebiteringen är höjd med 34 öre som följd 

av skatteväxling med Jönköpings läns landsting 

avseende KOMHEM och utdebiteringen 

uppgår därmed till 21,99 kronor. Denna 

skatteväxling höjer skatteintäkterna med 21,8 

mnkr. I och med att kostnaderna för 

KOMHEM varierar för länets olika kommuner, 

men skatteväxlingen är lika stor (per 

invånare), kommer vissa kommuner att vara 

”vinnare” och andra ”förlorare” i denna 

skatteväxling. För att underlätta för 

”förlorande” kommuner införs en 5-årig 

mellankommunal utjämning där Gislaveds 

kommun är betalande under denna period. 

 

Skatteberäkningarna för perioden 2014-2017 

är baserad på att utdebiteringen kvarstår på 

21,99 % samt att befolkningen inte understiger 

28 800 invånare. 
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5 Modell för finansiell analys 
För att beskriva och analysera kommunens 

ekonomiska läge används fyra rubrikområden 

som benämns resultat och kapacitet samt 

risk och kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt 

balansen mellan intäkterna och kostnaderna. 

En analys görs även över årets investeringar 

och deras utveckling och finansiering.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Period resultat och prognostiserat 

resultat 

 Periodens investeringar och 

prognostiserade årsnivå 

 

 

2. Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella 

motståndskraft på lång sikt. Ju starkare 

kapacitet kommunen har desto mindre känslig 

blir kommunen för konjunkturnedgångar. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

 

3. Riskförhållande 

Under den tredje aspekten bedöms hur 

kommunen klarar att möta finansiella problem 

på kort och medellångt perspektiv. En god 

ekonomisk hushållning innebär att kommunen 

inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 

möta finansiella problem.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Likviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

 

 

4. Kontroll 

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur 

de finansiella målen efterlevs och planer följs.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Måluppfyllelse 

 Avstämning av balanskravet

 

Resultat 

 

Kapacitet 

 

Risk 

 

Kontroll 
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1. Resultat  

 
INLEDNING 

Kommunen har två finansiella mål 

 Resultatnivån under femårsperioden 2011-

2015 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2011-2015 ska, som genomsnitt, 

inte vara lägre än 73 procent. 

 

Båda dessa mål uppnås under planperioden och 

därmed uppnås en god ekonomisk hushållning. 

 
 

 
Nettokostnadsutveckling 

En viktig del i begreppet god ekonomisk 

hushållning är att mäta hur nettokostnaderna 

utvecklas i förhållande till skatteintäkterna. 

Verksamhetens nettokostnad visar hur stor del av 

kommunens löpande verksamhet som måste 

täckas med framförallt kommunalskatt. 

 

Genom att jämföra ökningstakten för 

nettokostnaderna med ökningstakten av 

skatteintäkterna under en tidsperiod, får vi 

information om det är nödvändigt med en 

skattehöjning/skattesänkning eller att minska 

nettokostnader. 

 

Om nettokostnaderna ökar snabbare än 

skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi 

och så småningom måste mellanskillnaden täckas 

med höjd utdebitering eller nedskärning av 

verksamheten.  

 

 

 

 

 
 

För perioden 2013-2017 framgår av diagrammet 

att utvecklingen av nettokostnaderna är lägre än 

skatteintäkterna, vilket är nödvändigt för att god 

ekonomisk hushållning skall vidmakthållas. En 

viktig förutsättning för att nettokostnaderna ej 

ökar mer än skatteintäkterna är att det fr om 

2014 görs effektiviseringar/omstruktureringar 

motsvarande 8 mnkr. 

 
Investeringsnivån 

I relation till det finansiella målet att resultatet 

under planperioden 2013-2017 som genomsnitt 

skall uppgå till 15 mnkr, måste investeringsnivån 

anpassas till ett genomsnitt på 75-85 mnkr/år. En 

högre nivå innebär på sikt att en större del av 

skatteintäkterna går till finansiella kostnader och 

en mindre del till verksamhetskostnader.  

 

 
 

  

Enligt mål och budget 2013-2017 uppgår den 

genomsnittliga investeringsnivån till 109 mnkr 

vilket är en nivå som är för hög på lång sikt. 

 

 

 

2. Kapacitet 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långfristiga 

finansiella utrymme och visar hur stor del av 

tillgångarna som finansieras med eget kapital, eller 

hur stor del av investeringarna som har 

finansierats med sparade skattemedel.  
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Det finansiella målet är att ”Soliditeten (exkl. 

pensionsskuld) för perioden 2013-2017 som 

genomsnitt inte ska vara lägre än 73 procent”. 

Detta mål uppnås för samtliga år även om 

investeringsnivån är hög i början av planperioden. 

Att soliditetsnivån kvarstår på en hög nivå beror 

på att det genomsnittliga resultatet är 15 mnkr.  

 

Skuldsättning 

Med nuvarande förutsättningar och under 

förutsättning att prognosen för 2012 års 

investeringsnivå (137 mnkr) blir verklighet 

kommer det under planperioden att upptas lån på 

motsvarande 40 mnkr. Lånebehovet finns under 

2013-2014 för att upphöra år 2015. Att 

lånebehovet är tillfälligt beror enbart på att 

investeringsnivån sjunker i slutet av planperioden 

samt att driftresultatet blir bättre. 

 

 

3. Risk 

Kassalikviditet 

Likviditet som beskriver kommunens 

betalningsförmåga på kort sikt kan visas som 

omsättningstillgångar i relation till kortfristiga 

skulder, kassalikviditet. Bokslut 2011 visade en 

kassalikviditeten på 62,9 % men som följd av stora 

investeringar och en låg likviditet kommer 

kassalikviditeten att sjunka till 10 %. Detta 

scenario försämrar kommuns riskexponering. 

 

Likviditet 

 Budget 

2013 

Utblick 

2014 

Utblick 

2015 

Utblick 

2016 

Utblick 

2017 

      

Likviditet 

31/12 

-38 -66 -96 -92 -69 

Ovanstående sammanställning visar att 

likviditeten blir negativ även om låneskulden har 

ökat med 40 mnkr. Denna negativa bild av 

likviditeten kan komma att förbättras om 

investeringsnivån år 2012 blir lägre än vad som 

anges i prognosen för 2012. 

 

Finansiell risk 

I och med att kommunen inte har några lån eller 

en mycket låg lånenivå samt att möjligheten finns 

att utnyttja checkkrediten så finns ingen finansiell 

risk. 

 

Borgensåtagande 

Det totala borgensåtagandet beräknas att uppgå 

till 407,5 mnkr per 2012-12-31 och avser i 

huvudsak kommunala bolag.   

 

Gislaveds kommun har förbundit sig att teckna 

borgen med ytterligare 160 mnkr till framförallt 

Gislaveds Energi AB. Det totala borgensåtagandet 

skulle därmed kunna öka till 564 mnkr under 

planperioden.  

 

 

Pensionsåtagande 

Pensionskostnaden beräknas öka från 76 mnkr år 

2013 till 87 mnkr år 2017. Den totala 

pensionsskulden beräknas till 676 mnkr år 2016 

vilket är en sänkning i förhållande till år 2013 då 

skulden beräknas vara 683 mnkr. 

En anledning till att skulden sjunker är den 

partiella inlösen som görs under 2012. 

 

 

 

 

4. Kontroll 

 

Finansiella mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att de finansiella målen är följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 

2013-2017 ska uppgå till i genomsnitt 

minst 15 mnkr per år 

o Genomsnittet beräknas till 15 mnkr efter 

beaktande av 2011 och 2012 års 

överskott. 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2013-2017 ska, som genomsnitt, 

inte vara lägre än 73 procent. 

o Soliditeten blir högre än 73 %. 

 

 

 Personalekonomiska mål är av avgörande 

betydelse både för att öka kommunens 

73,3 
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attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till 

god ekonomisk hushållning. 

 

De personalekonomiska målen är 

• Gislaveds kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare. 

o Riktade medel för struktursatsningar 

finns i budgeten. 

o Resurser för åtgärder utefter 

medarbetarenkätens resultat finns i 

budgeten 

 

• Hos Gislaveds kommun är heltid en 

rättighet och deltid en möjlighet. 

o  Fram till år 2015 ska medarbetare ha 

den anställningsgrad som de önskar. 

   

 

 

 

Kommunstyrelsekontoret 2012-11-26 

Stefan Tengberg, Ekonomichef 
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6 Resultaträkning/kassaflödesanalys/Balansräkning 
 

Resultatbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

Utblick 

2014 

Utblick 

2015 

Utblick 

2016 

Utblick 

2017 

Förändrad verksamhet 
(inflationsjusterad)    -15,9 -16,8 -20,6 -25,7 

Verksamhetens 

nettokostnader (a,b) 

 

-1 274 

 

-1 311 

 

-1 354 

 

-1 389 

 

-1 428 

 

-1 470 

 

-1 512 

Varav pensionskostnader (c-

e) 

 

-81 

 

-75 

 

-76 

 

-76 

 

-81 

 

-86 -87 

Avskrivningar -84 -74 -75 -73 -76 -76 -78 

Effektivisering/ 

omstrukturering 
   8 8 8 8 

        

Verksamhetens 

nettokostnader 

 

-1 358 

 

-1 344 

 

-1 429 

 

-1 454 

 

-1 497 

 

-1 538 

 

-1 583 

        

Skatteintäkter+ 1 388 1 385 1 432 1 455 1 501 1 551 1 598 

Generella statsbidrag        

Finansnetto 2,2 3 2 2 3 3 3 

        

Årets resultat 32 3 4,9 3,0 6,9 15,9 18,5 

Övergripande förutsättningar. 

a). De ingående kapitalkostnaderna inkluderar en internränta på  2,9 %  

b). För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika 

verksamheterna med ett internt pålägg om 6,83 % på utgående pensionsberättigad lön. Pålägget avser att fastställa den 

genomsnittliga kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och skall spegla kostnaden för ett års nyintjänande av 

pensionsförmåner för de anställda. Dessa interna kostnader uppsamlas här som en kommunintern intäkt. 

c). Avsättningen till pensionsskuld är beräknad utifrån den så kallade blandmodellen och avser kostnader, inklusive finansiella 

kostnader och löneskatter, för årets intjänande minskat med beräknade utgående pensioner för den del som inte omfattas av 

individuella delar eller av försäkringslösningar. 

d). pensionsbetalningar och pensioner individuell del avser dels löpande utbetalningar på redan pensionerade, dels kostnader för 

den premiebaserade delen i pensionsavtalet. 

e). Om resultatet blir bättre än det budgeterade bör en förtida inlösen göras av befintlig pensionsskuld. 
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Kassaflödesbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2011 

Budget 

2012(pr

ognos) 

Budget 

2013 

Utblick 

2014 

Utblick 

2015 

Utblick 

2016 

Utblick 

2017 

DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN 

       

Årets resultat 32 22 5 3 7 16 18 

Avskrivningar 84 74 75 73 76 76 78 

Rörelsekapitalförändringar 1       

Medel från löpande 

verksamheten 
117 96 80 76 83 92 96 

        

Nettoinvesteringar -65 -127 -150 -124 -113 -88 -74 

Medel från investerings 

verksamheten 

 

-65 

 

-127 

 

-150 

 

-124 

 

-113 

 

-88 

 

-74 

        

Förändring långfristiga skulder 0 0 20 20 0 0 0 

Medel från finansierings 

verksamheten 
0 0 0 0 0 0 0 

        

ÅRETS KASSAFLÖDE        

Likv. Medel vid årets början 75 49 12 -38 -66 -96 -92 

Likv. Medel vid årets slut 49 12 -38 -66 -96 -92 -70 

Förändring av likvida 

medel 
-26 -37 -50 -28 -30 +4 +23 

Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Den beskriver det likvida flödet 

inom sektorerna, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. 

Av kassaflödesbudgeten framkommer hur likvida medel förändras mellan åren. 

 

I kassaflödesbudgeten ingår en preliminär beräkning avseende kvarstående investeringsanslag från år 2012 som troligtvis 

kommer att ombudgeteras till 2013. Finansieringsanalysen baseras även på delårsbokslut 2012.  

Det kommer att göras en ny beräkning av ombudgetering i början av år 2013. 
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Balansbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

Utblick 

2014 

Utblick 

2015 

Utblick 

2016 

Utblick 

2017 

Tillgångar        

Anläggningstillgångar 1 055 1 114 1 189 1 240 1 277 1 288 1 284 

Omsättningstillgångar    147    110      60 32 2 6 29 

        

Summa tillgångar 1 202 1 224 1 249 1 272 1 279 1 294 1 313 

        

Eget kapital och 

skulder 

       

        

Eget kapital    934    956 961 964 971 986 1 005 

Skulder    268    268 288 308 308 308 308 

        

Summa eget kapital 

och skulder 

1 202 1 224 1 249 1 272 1 279 1 294 1 313 

Soliditet % 77,7 78,1 76,9 75,8 75,9 76,2 76,5 
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7     Finansförvaltning 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 1 606 397  1 581 657  1 646 759         

Kostnader -194 818 -191 507 -207 939         

Netto-

kostnader 
1 411 579 1 390 150 1 438 820 1 484 312 1 525 247 1 580 181 1 632 215 

Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

        

Skatteintäkter 1 388 580 1 385 218 1 431 656 

Pensioner   -85 462 -75 508 -76 339 

Intern kompletteringspension 61 889 59 081 64 000 

Avskrivningar  -84 587 -73 997 -75 141 

Återförd Kapitalkostnad 127 959 118 950 114 626 

Finansnetto  3 200 2 940 2 625 

KF oförutsett   -1 827 -1 827* 

Oförutsett samt avtalsrörelsen   -24 707 -20 780 

Totalt 1 411 579 1 390 150 1 438 820 

* Under kommunstyrelsen finns även 1 386 tkr för KS oförutsett 

 

Uppgift 
Finansförvaltningen hanterar frågor om kommunalskatt, placering av finansiella tillgångar och då behov 

finns upptagning av lån.  

I finansnettot ingår avkastning från Gislavedshus (215 tkr), Gislaveds Energi AB (773 tkr) samt Gislaveds 

Industrilokaler AB (45 tkr).  

Fr om år 2012 betalar samtliga helägda kommunala bolag en borgensavgift på 0,3 % av utnyttjat 

borgensbelopp.  

För 2013 beräknas Gislaveds Energi utnyttja 60 mnkr och AB Gislavedshus 354 mnkr och den totala 

avgiften beräknas därmed till 1 033 tkr.  

Inkomsträntan (640 tkr) är baserad på en genomsnittlig likviditet med 40 mnkr.  

 

Gislaveds kommun förvaltar och placerar kommunens likvida tillgångar till högsta möjliga avkastning utan 

avkall på säkerhet och tillgänglighet i enlighet med av KF antagen ”placerings- och upplåningspolicy”. 
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Avskrivningsnivåerna baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. 

 

På ansvar finansförvaltning budgeteras anslag för kommunfullmäktiges oförutsedda med 1,8 mnkr.  

För 2013 års avtalsrörelse samt särskilda satsningar för arbete med de personalpolitiska målen är avsatt 

30,4 mnkr. Detta anslag kommer att fördelas till respektive nämnd då avtalsrörelsen för 2013 är avklarad. 

En viktig uppgift för finansförvaltningen är att tillse att kommunens totala budget alltid är aktuell och 

uppdaterad efter de beslut som sker. 

 

Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 

Utdebiteringen är höjd med 34 öre för skatteväxling med Jönköpings läns landsting avseende KOMHEM och 

utdebiteringen uppgår därmed till 21,99 kronor. Denna skatteväxling höjer skatteintäkterna med 21,8 mnkr. 

I och med att kostnaderna för KOMHEM varierar för länets olika kommuner, men skatteväxlingen är lika 

stor (per invånare), kommer vissa kommuner att vara ”vinnare” och andra ”förlorare” i denna 

skatteväxling. För att underlätta för ”förlorande” kommuner införs en 5-årig mellankommunal utjämning där 

Gislaveds kommun är betalande under denna period. 

 

Som följd av stora investeringar kan det uppstå ett upplåningsbehov under 2013 och för denna del är det 

budgeterat en räntekostnad på 300 tkr. 
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8 Kommunstyrelsen 

8.1 Nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn parti  5,0 % 

Ordförande Niclas Palmgren M   

Förvaltningschef Karin Gustafsson    

8.2 Ekonomi 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 59 065 54 311 30 693     

Kostnader -125 305 -111 086 -102 628     

Nettokostnader -69 766 -56 775 -71 935 -74 685 -74 295 -74 025 -74 065 

Justering av interna intäkter/kostnader har höjt nämndens budget med 11 554 tkr i förhållande till 2012. Detta kan 

påverka nyckeltalen. 

Investeringsredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 0 0 4 120 4 000 3 000 3 000 3 000 

Kostnader -23 036 -14 312 -9 319 -8 245 -7 950 -7 850 -10 500 

Nettoinvestering -23 036 -14 312 -5 199 -4 245 -4 950 -4 850 -7 500 
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Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

Politik och demokrati -18 509 -16 248 -19 155 

Kommunstyrelse-
kontoret 

 -6 641 -2 800 

Personalenheten  -4 924 -9 608 

Utvecklingsenheten  -9 188 -15 146 

Mark&Exploaterings-
enheten 

 -3 597 -4 351 

Ekonomienheten  -9 679 -11 433 

Kanslienheten  -6 508 -7 268 

IT-enheten  10 -2 174 

Totalt -66 240 -56 775 -71 935 

Nyckeltal 
tkr Bokslut Budget Budget 

 2011 2012 2013 

Antal årsarbetare 66 74,89 71,5 

8.3 Uppgift 
KOMMUNSTYRELSEN omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndare 

och kommunstyrelsens programområden: Politik och demokrati, Intern styrning och ledning, 

Samhällsutveckling, Extern styrning och ledning samt Kommunstyrelsekontoret. 

Kommunallagen styr kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamhet. 

Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden ”av principiell beskaffenhet eller av annan 

större vikt”. Revisionen lyder direkt under kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 

nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för 

demokratiutveckling, samhällsutveckling inkl miljö samt kommunens ekonomi och organisation/ 

arbetsgivarfrågor. 

 

Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och folkomröstningar. 

Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas och äldre personers rätt i samhället samt att 

se till att de som inte klarar sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem får hjälp med 

detta. 

 

Kommunstyrelsekontorets sex enheter utgör stab och stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

valnämnden och får sina uppdrag - stadigvarande och tillkommande - av dessa. Kommunstyrelsekontoret 

har både koncern- och kommunövergripande uppgifter. Kommungemensamma administrativa funktioner 

ingår också. 
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8.4 Nämndens konkretiserade mål 
Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Infrastruktur och 
kommunikationer 

Utarbeta en 
bredbandsstrategi under 
2013 

En bredbandsstrategi 
finns framtagen Uppnått 

Trygghet, säkerhet och 
folkhälsa 

Berörda nämnder ska under 
2013 arbeta aktivt med 
handlingsprogram för skydd 
mot olyckor och med 
folkhälsoplanen/programmet 
för att skapa en bas för den 
framtida inriktningen av 
arbetet 

Arbetet har skett i enlighet 
med planen för skydd mot 
olyckor 
 
Arbetet har skett i enlighet 
med handlingsplanen för 
folkhälsa 

Uppnått 
 
 
Uppnått 

Uppleva och göra 

Utveckla och samordna 
mötesplats GISLE. 

Arbetet med mötesplats 
Gisle följer den uppsatta 
planen 

Uppnått 
 

Genomför en 
konsekvensbeskrivning 
utifrån intentionen att 
upprusta alternativt stänga 
simhallarna i Anderstorp 
och Smålandsstenar (en 
eller båda) samt att 
hälsolyftet flyttas från 
Gislaved till Anderstorp 
(hela eller delar) 

Konsekvensbeskrivningen 
kring simhallarna i 
Anderstorp och 
Smålandsstenar är 
genomförd 
 

 

 

Uppnått 
 
 

 

 

 

Bygga och bo 

Genomför 
kvalitetsgranskning och 
märka kommunens och AB 
Gislavedshus lägenheter i 
syfte att tydliggöra var bästa 
möjliga boende finns ur 
trygghets- och 
tillgänglighetsaspekter 

Kvalitetsgranskning och 
märkning av kommunens 
och AB Gislavedsshus 
lägenheter är genomfört 
 

 

Uppnått 
 

 

 

 

Strategiskt och aktivt 
marknadsföra kommunens 
attraktiva boendemiljöer 

Marknadsföring av 
kommunens attraktiva 
boendemiljöer har 
genomförts 

Uppnått 

Lärande och utveckling 
Utveckla samverkan med 
forskare och 
universitet/institut 

Samverkan med forskare 
och universitet/institut har 
utvecklats 

Uppnått 

Demokrati och dialog 

Arbeta för att medborgarna 
ska kunna ta aktiv del i 
specifika delar av 
samhällsutvecklingen inför 
"Mål och budgetprocessen" 

Medborgarna har varit 
delaktiga i mål och 
budgetprocessen 

 

Uppnått 

Miljö och energi Utarbeta en vattenvårdsplan 
En vattenvårdsplan är 
utarbetad Uppnått 

Näringsliv och 
arbetsmarknad 

Minska arbetslösheten i 
kommunen genom att 
utveckla arbetsmarknaden 
och stödja möjligheterna till 
kompetensutveckling 

Arbetslösheten minskar 
 

 

9 % 

 

 

Omsorg och stöd 

Verka för att en 
familjecentral snarast 
skapas i Smålandstenar 
tillsammans med landstinget 
i dess nya vårdcentral 

Dialoger har förts mellan 
kommun och landsting 
kring familjecentralen i 
Smålandsstenar 

Uppnått 
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8.5 Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 
Allmänt 

Kommunstyrelsens budgetomslutning mellan 2012 och 2013 är inte jämförbar. Nettomslutningen ökar från 

57 mnkr till 71 mnkr. Utöver de verksamhetsförändringar som ingår finns en stor omstrukturering av de 

interna ersättningarna mellan förvaltningarna. Servicekontoret var i huvudsak internkostnadsfinansierat. I 

samband med revideringen av organisationen inom kommunstyrelseförvaltningen har en översyn av de 

interna debiteringarna gjorts. Kvar finns endast de som är av väsentlig betydelse för en rättvisande 

redovisning. De kostnader som stod mot de interna ersättningarna belastar nu 

kommunstyrelseförvaltningen. Motsvarande minskning av förvaltningarnas ramar har gjorts. 

Budgetjusteringar av detta slag kan ta något år att få helt rättvisande och kan medföra mindre 

budgettekniska fel under 2013. 

 

Politik och demokrati 

En rad förändring sker inom programmet medan nettobudgeten är i stort sett oförändrad. 

 

Kommunfullmäktige 

Arbetet med översyn av nämndsorganisation och de förtroendevaldas arbetssätt och ersättningar beräknas 

på sedvanligt sätt påbörjas ca 1,5 år före valet. En ny fullmäktigeberedning väntas komma att tillsättas. (70 

tkr) medan demokratiberedningens uppdrag och kostnader fasas ut. 

Projektet Ny teknik (läsplattor för förtroendevalda) påverkar budgettekniskt kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsens resp. anslag 2013. 

 

Kommunstyrelse 

Under kommunstyrelsen budgeteras för sju olika styrgrupper för ett antal pågående och planerade 

strategiprojekt; flertalet pågår under del av året (53 tkr). Nettoeffekt av Ny teknik-projektet belastar 

kommunstyrelsen med ca 700 tkr under 2013. 

Anslag till kommunstyrelsens förfogande upptas oförändrat till 1 386 tkr. 

 

Överförmyndare 

Överförmyndarens anslag har under ett par år varit underbudgeterad till följd av tillkommande uppgifter, 

tyngre och fler ärenden, ny kansliorganisation och att kommunen måste ansvara för godmansersättningar i 

allt större utsträckning. En anpassning av budgeten för till denna verklighet har gjorts (399 tkr). Viss 

osäkerhet finns fortfarande för vilka kostnader den för GGVV gemensamma kansliorganisationen får, då en 

bemanningsutredning för denna ännu inte slutförts. 

 

Valnämnd 

Inför de allmänna valen 2014 kommer valnämnden att behöva sammanträda under 2013 för att hantera 

frågor om bl a översyn av valdistriktindelningarna, då valmyndighetens rekommendationer inte helt 

stämmer med den lokala indelningen. 

 

Föreningsbidrag 

Driftsbidraget till Stiftelsen Gisleparken om 1 mkr har inte tagits upp på grund av de förändrade 

ägarförhållandena till fastigheten. Utgångspunkten är att bidragen till samlingslokalsägande föreningar ska 

vara totalt sett oförändrade. Anslaget för bidrag enligt 10%-taxan har ökats med 20 tkr, vilket är en 

anpassning till utfallet. I driftsbidrag till övriga föreningar har inte en ökning till följd av Brottofferjourens 

begäran om fördubblat anslag till 2 kr/invånare beaktats. En allmän översyn av förenings- och 

samlingslokalsbidragen ska göras under 2013. 

 

Organisation 

Personal 

Inom den kommungemensamma arbetsgivarservicen, som i sin helhet är internfinansierade via PEOH-påslag, 

ökas de centrala utbildningsinsatserna med 213 tkr, bl a för att svara mot antagna målsättningar för 

brandskyddsutbildning men också för andra gemensamma utbildningsinsatser. En försöksverksamhet med 

intern IT-utbildare görs för att höja kompetensnivå och därmed öka effektiviteten i användandet av IT-

baserade stödsystem. Anslagen för rehabilitering och omplacering minskas som en anpassning till 
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budgetutfallet under senare år. 

För feriepraktiken planeras oförändrad volym men kostnaden ökas med 201 tkr till 1701 tkr. 

 

Samhällsutveckling 

Näringsliv 

Näringslivsutveckling och allmänt främjande insatser för näringslivet består av driftsbidrag till 

näringslivfrämjande samverkansorgan (Gislaved Näringsliv (GNAB) inkl Arenum, Gislaved i Centrum ek för 

(GIC), Högskolan på hemmaplan (HpH), Leader Västra Småland, Entreprenörsregionen), medfinansiering av 

projekt samt särskilt riktade medel (mässor och information). 

 

Högskolan på hemmaplan avvecklas från och med 2013, och de 433 tkr som varit kommunstyrelsens andel i 

de gemensamma kostnaderna bortfaller. Frågan om framtiden för GIC utreds, men anslaget finns oförändrat 

kvar. 

Projektbudgeten ökar från 550 tkr till 705 tkr. Det är det ramhöjande beslutet om ökad insats i Science Park-

projektet Tillväxtarenor på hemmaplan är det största enskilda projektet med 453 tkr.  Företagssamma 

Bolmenbygden har avslutats liksom Verdi-projektet (- 200 tkr) 

Ytterligare projekt har tillkommit under 2012, och som därför tillkommer utöver ramen. För GGVV-

projektet om automatisering, kallat ARK, för ombildade Bolmensamverkan och för arbetet med 

näringslivs/tillväxtstrategi och för utbildningsprogrammet företagslots upptas totalt 280 tkr. För arbete med 

det konkretiserade målet om bredbandsstrategi upptas 50 tkr som en markering tills dess processplan tagits 

fram. 

 

250 tkr avsattes i ramen för att arbeta med det konkretiserade målet att arbeta med att marknadsföra 

attraktiva boendemiljöer, vilket ska definieras i en projektbeskrivning. 

Turism och besöksnäring och åtgärder för utveckling av dessa näringar är en särskild del i näringslivsarbetet 

som är prioriterat och får en allt högre grad av aktivitet. Tillkommande projekt är turistbyrå Fegenområdet 

(FIA) med, arbetet med turismstrategin och färjevaktstugan i Sunnaryd men även här sker omsättning inom 

projektbudgeten mellan åren. 

 

Information Under hösten 2011 och under 2012 har kansli- och informationsenheten provat att ta hem allt 

layoutarbete samt grafisk formgivning och inte anlitat en reklambyrå Erfarenheterna av att ha sådan 

kompetens inom organisationen höjer kvaliteten, då det ger möjlighet till bättre enhetlighet och följsamhet 

till den grafiska profilen i utformningen av kommunens informationsmaterial och dessutom minskar behovet 

av köpta layout- och reklambyråtjänster. Marknadsföringsfrågorna har under tiden varit nedtonade, vilket 

långsiktigt inte är hållbart, vilket bl a det konkretiserade målet om att marknadsföra kommunens 

boendemiljöer vittnar om. En ny tjänst, som delvis finansieras med interna ersättningar från förvaltningar, 

delvis med kostnadsbesparingar i tjänsteköp, har tagits med from 2013. Nettotillskottet för tjänsten blir 

200 tkr. 

 

Samhällsutveckling 

Process för att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan kommer att dominera 

samhällsplaneringsarbetet under 2013 och in på 2014. Processplan kommer att tas fram och 400 tkr avsätts 

för arbetet, som då inkluderar delprocesser för handelsstrategi, vattenplanering, strandskydd m fl 

ämnesområden. För översvämningskartering inför planläggning tas 150 tkr upp för Anderstorpsån. 

 

För samverkan med Trafikverket om satsningar enligt infrastrukturstrategin avsätts 500 tkr på 

driftsbudgeten. Det är markering av att processerna måste igång.  Två angelägna projekt finns, förbifart rv 

26 för Smålandsstenar/Skeppshult och 2+1väg mellan Gislaved och Smålandsstenar.  Medfinansiering av 

projekt kan komma att redovisas på investeringsbudgeten, men det beror på hur formerna för samverkan 

kommer att se ut. 

För utveckling av närtrafik som komplement till linjebunden kollektivtrafik upptas 700 tkr. 

Folkhälsoarbetet har oförändrad budget om 350 tkr. Under 2013 satsas resurser utöver grundkonceptet på 

insatser för genomförande av den nya folkhälsoplanen resp. nya handlingsprogrammet för förebyggande av 

olyckor samt för uppföljning och insatser för tillgänglighetsstrategin. Därutöver genomförs externfinansierat 

projekt om äldres hälsa. 
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Mark- och exploatering 

De ökade investeringar, som gjorts i samband med exploateringsverksamheten under 2011 och 2012, ökar 

kapitalkostnaderna med 300 tkr mer än planerat. Saneringskostnader för förorenad tomtmark, bortfall av 

arrendeintäkt för speedwaybanan och ianspråktagen markreserv bidrar till att anslagen för verksamheten 

totalt ökar med cirka 400 tkr. 

 

Miljö och naturvård 

Arbetet med handlingsplanen för klimatstrategin pekar utöver det generella anslaget på 200 tkr ut ett nytt 

projekt Green Charge (50 tkr). Deltagande i länets luftkvalitetsövervakning  ökar till 155 tkr (+ 135 tkr). 

Inom naturvård avsätts 150 tkr för utredning och hantering för bildande av kommunalt naturreservat i 

Gislaveds tätorts närhet (150 tkr) samt framtagande av närnaturguide (75 tkr). För att arbeta med det 

konkretiserade målet Vattenplan avsätts 50 tkr. Delprogrammet ökar sin budget med totalt 325 tkr. 

 

Externt kommunstyrelse intresse 

Regionförbundet utökar sin budget och kommunens kostnad ökar med 156 tkr. Finnvedens 

samordningsförbund har saknat budget 2012 och 200 tkr tillkommer därför. 

 

Kommunstyrelsekontor 

Kommunstyrelsekontorets reviderade organisation ska under 2012 ha funnit sina former. Krav och behov 

av stöd, utredning, beredning och samordnande uppgifter ökar. För medel inom projekt kommer tillfälliga 

anställningar att göras, varför budgeterad årsarbetstid kan komma bli högre. Det är främst projektledare 

och utredningsuppdrag som behövs. 

För 2013 utökas upphandlingsenheten med en tjänst för att kunna hålla omfattning och kvalité i denna 

verksamhet, dels för kommunens egna behov, dels för det stöd som lämnas till grannkommuner. Vidare 

tillkommen en tjänst för grafisk layout/informatör inom kansli- och informationsenheten (Se ovan under 

Information). 

 

8.6 Personal 
Kommunstyrelseförvaltningens organisation gjordes om under hösten 2011. Förvaltningen är nu 

organiserad i ett samlat kommunstyrelsekontor med sex enheter, av vilka tre har särskilda funktioner under 

sig. Dessa är avgränsade enheter var i de flesta fall särskilda enheter i Servicekontoret. Detta har helt 

upphört.  Genomförandet av organisationsförändringen pågår under 2012. Särskild kompetensutveckling till 

följd av revideringen av organisationen kommer att pågå kontinuerligt, och omfattning och inriktning 

anpassas till kartlagt behov. 

 

En ny tjänst som upphandlare kommer till 2013 för att kunna uppfylla de avtal kommunen har med två 

grannkommuner. Den finansieras i huvudsak med intäkter från dessa. En ny tjänst som grafiker/informatör 

tillkommer, vilken finansieras dels inom kommunstyrelsekontorets budget, dels av andra förvaltningar 

genom att externa tjänster för layout och reklam bortfaller. (Se kapitel 7 Sammanfattande 

verksamhetsförändringar).  Under första kvartalet 2013 beräknas alla vakanta och nya tjänster vara besatta. 

De många projekt som ska genomföras 2013 och framåt kommer sannolikt att leda till att projektmedel 

omvandlas till tillfälliga anställningar. Medarbetare som lämnat uppdrag som förvaltningschef kommer under 

del av året arbeta åt kommunstyrelsen med övergripande utredningar och projekt, vilket tillför kompetens 

och resurser för angelägna projekt istället för att konsulter måste anlitas. 

 

Pensionsavgångarna (65 år) fram tom 2017 är inom kommunstyrelseförvaltningen ca 10% med hälften 2012, 

övriga vartannat år. 

Generationsväxling av kommunens förvaltningschefer har inletts. Tre av nio förvaltningschefer, som skulle 

fylla 65 år under 2013, har lämnat sina uppdrag när 2013 börjar. Ytterligare tre förvaltningschefer har 

uppnått 61 år eller mer under 2012. 
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Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av 

nämndens budgetförslag. 

 

 I Kommunstyrelsens budgetförslag för 2013 ingår en begäran om ramökning med 1 368 tkr 

avseende överförmyndarverksamhet samt uteblivet sparkrav  

 

Ramutökning beviljas med 1 368 tkr. 

 

 Kommunstyrelsens anslag avseende högskolan på hemmaplan HPH (437 tkr) överförs fr om år 2013 

till barn- och utbildningsnämnden. 

 

 Att uppdra till kommunstyrelsen att lägga till ett nämndsmål, som innebär att en handelspolicy för 

kommunen tas fram, och en detaljhandelsutredning för Gislaveds tätort snarast genomförs, 

 

 Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur ett paket med utbildning och praktik kan tas fram i 

syfte att stå rustade när konjunkturen vänder. Samverkansparter bör vara arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, olika näringslivsföreningar samt fackföreningarna, 
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9 Räddningsnämnden 

9.1 Nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn parti  2,1 % 

Ordförande Bertil Valfridsson M   

Förvaltningschef Anders Axelsson    

9.2 Ekonomi 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 15 467 14 687 14 786     

Kostnader -43 492 -45 174 -44 773     

Nettokostnader -28 025 -30 487 -29 987 -29 950 -30 054 -30 157 -30 400 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med 405 tkr i förhållande till 2012. Detta kan påverka 

nyckeltalen. 

Investeringsredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -591 -7 716 -174 -1 179 -1 179 -1 179 -1 959 

Nettoinvestering -591 -7 716 -174 -1 179 -1 179 -1 179 -1 959 

  

I syfte att se över befintlig fordonspark kommer en arbetsgrupp bildas under hösten 2012. Uppgiften blir att 

utreda nuvarande fordonssammansättning och föreslå förändringar som ökar flexibiliteten och 

insatseffektiviteten samtidigt som investerings- och driftkostnaderna minskas. Utredningen beräknas vara 

klar våren 2013. 

 

Den redovisade investeringsbudgeten kan därför komma att förändras från 2014 som ett resultat av 

utredningen. Målet är att dock att investeringsvolymen ska minska men att det kan bli aktuellt med 

omfördelning av medel mellan åren, även sett på lite längre sikt. 

 

Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

Nämnd -90 -165 -127 

Räddningstjänst -28 527 -30 322 -29 860 

Krisberedskap 592 0 0 

Totalt -28 025 -30 487 -29 987 
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Nyckeltal 
tkr Bokslut Budget Budget 

 2011 2012 2013 

Antal årsarbetare 34,25 34,25 33,25 

9.3 Uppgift 
Räddningsnämnden ska tillse att tryggheten i samhället ökas genom effektiva olycksförebyggande och 

skadeavhjälpande åtgärder. En viktig uppgift är att stärka den enskildes förmåga att både förhindra olyckor 

och att hantera en olyckshändelse. Antalet bränder och andra olyckor samt skador därav ska fortlöpande 

minska. Detta ska särskilt gälla skador på människor, miljö, oersättlig egendom och annan egendom av högt 

värde. 

Samhällets förmåga att förebygga och hantera extraordinära händelser ska stärkas. 

9.4 Nämndens konkretiserade mål 
Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Trygghet, säkerhet och 
folkhälsa 

Berörda nämnder ska under 
2013 arbeta aktivt med 
handlingsprogram för skydd 
mot olyckor och med 
folkhälsoplanen/programmet 
för att skapa en bas för den 
framtida inriktningen av 
arbetet 

Antal kommunanställda i 
Gislaveds kommun som 
utbildats i brandskydd. 

100% 

Antal anställda i Gnosjö 
kommun som utbildats i 
brandskydd. 

100% 

Nå varje 
kommuninvånare med 
olycksförebyggande 
budskap minst vart 
fjärde år. 

100% 

Identifiera riskutsatta 
individer och vidta 
åtgärder 

Uppnått 

Andel räddningsinsatser 
där allmänheten utfört 
skadebegränsande 
åtgärder 

100% 

Andel bränder som 
förvärrats efter att 
räddningstjänsten 
påbörjat insats 

0% 

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

100% 

Anspänningstid 100% 

Utnyttjad övningstid för 
heltidsanställd 
utryckningspersonal 

100% 

Utnyttjad övningstid för 
räddningspersonal i 
beredskap 

100% 

Antal tillsyner 170 

Avvisade förelägganden 0% 

Andel av de olyckor som 
föranlett räddningsinsats 
som också utretts 

100% 
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Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

 
Aktivt medverka i 
samhällsprocessen 

 

 

Medverka till 
genomförande av risk- 
och sårbarhetsanalyser 

 

 
Utbilda och öva 
förtroendevalda 

 

9.5 Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 
Räddningstjänsten genomgår en övergripande organisationsförändring under 2012. Avsikten är att den nya 

organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2013. I korthet innebär förändringen att räddningstjänsten 

framöver kommer att kunna leverera ett bredare och mer intensivt arbete inom området skydd mot 

olyckor. Internt skiftas fokus från grupp och kollektiv till individ i syfte att utveckla medarbetarna och skapa 

större delaktighet i det säkerhetsfrämjande arbetet. 

 

Nämndens ram har i dialog med Gnosjö kommun sänkts med 600 tkr. I övrigt har inga större förändringar 

skett. 

9.6 Personal 
Svensk räddningstjänst är en av de mest mansdominerade arbetsplatserna i landet. Endast ca 3 % av all 

brandpersonal i utryckningstjänst är kvinnor. För Gislaved - Gnosjö är siffran ännu lägre, ca 0,7 %. Detta är 

naturligtvis inte acceptabelt. 

 

Tyvärr finns det inga snabba genvägar och många aktörer är inblandade. Staten har ett visst ansvar men det 

går inte att komma ifrån att även kommunerna har ett stort ansvar, kanske till och med det största. 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete är långsiktigt och det kan mycket väl bli så att de mätbara resultaten 

uteblir under en lång tid framöver. Av denna anledning är det extra viktigt att inte ge upp utan fortsätta 

arbetet med att öka jämställdheten & mångfalden inom räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö. 

Under 2013 kommer fokus att ligga på jämställd rekrytering samt att försöka förändra bilden av vad arbete 

inom räddningstjänsten innebär och vem som kan vara brandman. 

 

När det gäller personalförsörjning så ser det bra ut avseende heltidsanställd personal. För deltidspersonalen 

är läget fortsatt ansträngt, främst i Hestra och Reftele. Under 2013 kommer därför satsningar göras i syfte 

att öka intresset för och viljan att ställa upp som räddningspersonal i beredskap. Extra viktigt blir det här att 

vända sig till alla invånare i kommunerna, dvs. både män och kvinnor. 

 

Sänkningen av ramen har medfört att antalet årsarbetare minskats med en person. Minskningen har kunnat 

lösas med naturlig avgång. Samtliga vakanta tjänster framöver kommer att återbesättningsprövas. 
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10 Tekniska nämnden 

10.1 Nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn parti  2.9 % 

Ordförande Staffan Sjöblom m   

TF Förvaltningschef Gunnar Gustavsson    

10.2 Ekonomi 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 95 691 89 378 96 997     

Kostnader -136 177 -133 734 -138 486     

Nettokostnader -40 486 -44 356 -41 489 -43 001 -43 124 -43 358 -44 369 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med 3 058 tkr i förhållande till 2012. Detta kan 

påverka nyckeltalen 

Investeringsredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 707 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Kostnader -18 386 -20 550 -15 175 -25 928 -22 300 -21 450 -19 000 

Nettoinvestering -17 379 -19 050 -13 675 -24 428 -20 800 -19 950 -17 500 

Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

Adm/nämnd/internt -4 620 -4 969 -5 077 

Väghållning -29 430 -31 891 -28 415 

Park/skog/osa -6 428 -7 456 -7 957 

Miljö -8 -40 -40 

Renhållning 0 0 0 

Va 0 0 0 

Ännu ej fördelat   -8 

Totalt -40 486 -44 356 -41 489 
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Nyckeltal 
tkr Bokslut Budget Budget 

 2011 2012 2013 

Antal årsarbetare 60,4 59,75 60,75 

Mängd 
hushållsavfall till 
förbränning (kg/inv) 

331 330 325 

Antal 
sophämtningar 

258 656 259 000 258 000 

Producerad 
vattenmängd tm3 

1 967 1 950 1 900 

Försåld 
vattenmängd tm3 

1 530 1 520 1 500 

Väghålln kostn/m2, 
exkl kap 

7,54 8,10 7,50 

Belysn kostn/stolpe 650,93 652,59 650,00 

Skötselkostn (exkl 
kap kostn)/ha 
parkmark, tkr 

60,80 71,18 54,75 

10.3 Uppgift 
Tekniska nämnden har som uppgift att driva en god kommunal service till allmänheten, organisationer och 

myndigheter inom verksamhetsområdena: väghållning med gatubelysning och trafiksäkerhet; torg och anrda 

allmänna platser; parker och exploateringsmark; vattenförsörjning och avloppshantering; kalkning och 

återställning av vattenområdena. Dessutom är nämnden kommunens Trafiknämnd och väghållnings-

myndighet. 

10.4 Nämndens konkretiserade mål 
Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Infrastruktur och 
kommunikationer 

Ökad trafiksäkerhet 
genom att ta fram 
gatuplan som klargör 
standard, utbyggnads- 
och underhållsbehov 

Antal meter cykelväg 500 m 

Antal förolyckade eller 
allvarligt skadade 

Noll 

Med utgångspunkt från 
nationella och regionala 
miljömål ska VA-planer 
utarbetas. 

Kommunal VA-plan har 
arbetats fram under 
2013-2014 

Uppnått 

10.5 Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 
Tekniska nämnden har fått en minskning av ramen med 0,5 mnkr vilket kommer att medföra att underhållet 

av gator och vägar minskas. 

 

Tekniska nämndens konkretiserade mål att VA-planer skall utarbetas kommer att finansieras genom att 

minska underhållet av gator och vägar med ca 1,0 mnkr under 2013. 

 

Va-verksamheten har ett omfattande investeringsbehov de närmaste åren bl.a. genom förelägganden från 

Länsstyrelsen och utbyggnad av nya industriområden. Tekniska nämnden kommer att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ny va-taxa 2013. 
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10.6 Personal 
Det är mycket svårt att rekrytera ingenjörskompetens till tekniska kontoret. Arbetet med att vara en 

attraktiv arbetsgivare måste fördjupas och intensifieras. 

 

Utifrån den gjorda Åtgärdsplanen 2011, som blev ett led efter medarbetarenkäten, kommer arbetet 

fortskrida med personalfrågor som är angelägna för tekniska förvaltningen. Aktuella frågor är exempelvis att 

tydliggöra mål och arbetstillfredsställelsen. 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av 

nämndens budgetförslag. 
 

 I tekniska nämndens budgetförslag för 2013 ingår 6 240 tkr till toppbeläggning. Detta anslag sänks 

med 1 000 tkr år 2013. Beloppet återförs till tekniska nämnden år 2014. 
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11 Bygg- och miljönämnden 

11.1 Nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn parti  0,7 % 

Ordförande Lars Larsson C   

TF Förvaltningschef Stig Wallin    

11.2 Ekonomi 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 9 031 9 053 9 685     

Kostnader -19 707 -20 046 -20 109     

Nettokostnader -10 676 -10 993 -10 424 -10 424 -10 508 -10 516 -10 536 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med 1 016 tkr i förhållande till 2012. Detta kan påverka 

nyckeltalen 

Intäkterna och kostnaderna har också minskats i relation till 2011 och 2012 genom att Lillå-projektet och flyttningen av GIS till kommunstyrelsen. 

Investeringsredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -605 -348 -691 -691 -691 -118 -118 

Nettoinvestering -605 -348 -691 -691 -691 -118 -118 

Pågående projekt med digitalisering av kommunens bygglovarkiv kommer att pågå till 2013 och avses bli finansierat via 

ombudgetering av investeringsbudgeten. Därefter bör ett nytt projekt med digitalisering av övriga arkiv starta. Utgifter 

för detta har, tillsammans med utgifter för inventarier (150 tkr), budgeterats från 2013. 

Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

Nämnd och 
administration 

-3 988 -4 116 -4 160 

Bygg- och 
planenheten 

-911 -290 -343 

Kart- och 
mätenheten 

-2 120 -2 115 -1 556 

Miljöenheten -1 635 -2 052 -1 965 

Bostads-
anpassningar 

-2 222 -2 420 -2 400 

Totalt -10 676 -10 993 -10 424 
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Nettoanslaget för samtliga enheter påverkas av att debiteringar för kommunintern administration slopats. Genom att GIS-funktionen flyttats från 

Kart- och mätenheten till kommunstyrelsen är nettoanslaget för enheten lägre än tidigare år.  

Nyckeltal 
tkr Bokslut Budget Budget 

 2011 2012 2013 

Antal årsarbetare 29,5 29,7 28,7 

Genomsnittstid för 
bygglov på 
delegation, 
arbetsdagar: 

18 15 15 

Kostnad per 
bostads-
anpassning (reg 
ärenden), tkr: 

15,9 15,8 16,0 

Personalhälsotal, 
sjukfrånvaro resp 
frisktal, %: 

5,8 / 42   

11.3 Uppgift 
Nämnden är den myndighet som handlägger och beslutar i ärenden som rör planläggning och byggande, 

miljö- och hälsoskydd samt kart- och mätverksamhet. Utifrån sin tekniska kompetens fullgör nämnden 

också kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag och svarar för den kommunala 

energirådgivningen och administrerar kommunens adressregister. 

 

I uppgifterna ingår bl a beredning och beslut i ärenden om bygglov, bostadsanpassningsbidrag, 

energirådgivning, prövning av tillståndsärenden utifrån miljölagstiftning och yttranden i samband med sådana. 

Tillsyn och kontroll inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdena och av ärenden rörande enkelt 

avhjälpta hinder, strandskyddsåtgärder, hissar m m samt kontroll av att tekniska egenskapskrav uppfylls vid 

byggnationer. Förrättningsförberedelser för lantmäterimyndigheten, mätningsarbete samt á-jourhållning av 

anläggningskartor m m för Tekniska kontoret. 

 

Myndighetsutövningen är till stor del lagstyrd genom t ex plan- och bygglagen och miljölagen. 

11.4 Nämndens konkretiserade mål 
Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Bygga och bo 

Möjliggöra bebyggelse 
på attraktiva lägen, t ex 
sjönära, på landsbygden 
och i centrumlägen 

Mätning av årligt antal 
beviljade bygglov för 
villor respektive 
strandskyddsdispenser. 

7 

Ökad möjlighet att bygga i attraktiva lägen gör att det blir mer attraktivt att bosätta sig i kommunen. 

Inflyttning är positivt för skatteintäkterna men kommunens kostnader för skolskjutsar, hemtjänst, 

räddningstjänst mm ökar med utspritt boende. 

 

Byggnation i strandnära lägen styrs ”hårt” av gällande lagstiftning och kommunen upplevs redan ha en 

tillåtande attityd. Kvaliteten på nämndens beslut kan försämras om lagstiftningens mål tolkas utifrån begrepp 

som t ex ”en mer tillåtande attityd.” Att bygga i andra attraktiva lägen, inkl sjönära utanför 

strandskyddsområde, medför normalt inga problem under förutsättning att bl a va-frågan kan lösas på ett 

tillfredsställande sätt. I andra ”attraktiva lägen” (ej strandnära) är också kommunens attityd tillåtande. 

11.5 Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 
Under 2012 förväntas summa utgifter för nämndens verksamhet motsvara budgeterad nivå, även om både 
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intäkter och kostnader inom de olika verksamheterna kommer att uppvisa en del skillnader och den totala 

omslutningen blir något större än budgeterat bl a beroende på Lillå-projektets fortsättning, som genererar 

både intäkter och kostnader. 

 

I enlighet med den nya Plan- och bygglagen har kraven på tillsyn på byggarbetsplatser ökat och antalet 

bygglovsingenjörer är utökat med en halv tjänst jämfört med 2011. Denna finansieras med hjälp av avgifter 

för tillsynen och är för närvarande bemannad med hjälp av en kommunintern ”konsult”, en av kommunens 

fastighetsingenjörer. Parallellt med den nya plan- och bygglagen har en ny taxa också trätt ikraft. Denna 

innebär att kostnaderna i samband med bygglov och byggande blivit högre samtidigt som bl a tillsynen av 

byggarbetsplatser ökar. Med den nya lagen vinner lämnade bygglov laga kraft, vilket inte alltid varit självklart 

tidigare.    

 

Nämndens ram för 2013, det sk kommunbidraget, har sänkts med ca 1,5 Mkr både p g a att en del 

interndebiteringar för övergripande administrativa tjänster slopats och p g a att ansvaret för GIS-

samordningen flyttats till kommunstyrelsen. Då kommunstyrelsen sedan tidigare också finansierar drift och 

utveckling inom GIS-området har kostnader för nödvändig uppgradering av datorprogram eller eventuella 

utökningar av licenser inte beaktats i nämndens budget. 

 

Nämndens investeringar avser bl a arbete med övergång till digital arkivering av bygglovshandlingar. 

Efterhand beräknas övriga handlingar inom förvaltningens olika verksamhetsområdens arkiv också bli 

"digitaliserade". Projektet med digitalisering av bygglovarkivet kommer att pågå till 2013 och avses bli 

finansierat med hjälp av mindre tillskott och ombudgeteringar inom investeringsbudgeten. Därefter bör ett 

nytt projekt med digitalisering av övriga arkiv starta. Utgifter för detta har budgeterats fr o m 2013. 

Kommunens detaljplaner är digitaliserade och tillgängliga via det interna datornätverket. För att öka 

tillgängligheten till planerna för medborgare och projektörer kommer dessa att göras tillgängliga via 

hemsidan. Innan så görs måste dock innehållet granskas ur bl a integritetssynpunkt. 

11.6 Personal 
Bygg- och miljöförvaltningen bereder underlag för Bygg- och miljönämnden och arbetar inom fyra enheter 

efter motsvarande verksamhetsområden, Bygg&Plan, Kart&Mät och Miljö samt en administrativ funktion. 

Funktionernas verksamhet leds av enhetschefer. 

 

I 2013 års personalbudget finns upptaget 28,4 tjänster (exkl GIS-samordnare som överförts till 

kommunstyrelsen), som kommer att vara bemannade med i genomsnitt 31 medarbetare, som handlägger 

ärenden inom respektive verksamhetsområde. Dessutom finns en tjänst med tidsbegränsad anställning för 

arbetet med ”digitalisering” av bygglovarkivet. 

 

Personalen vid bygg- och miljöförvaltningen har ett gott hälsotal och en mycket låg sjukfrånvaro. En av 

förklaringarna till detta är att antalet långtidssjukskrivningar är få och att de anställdas arbetsplatser i mångt 

och mycket anpassats efter var och ens behov för att undvika förslitningsskador. 

Åldersstrukturen är jämn i intervallen 20 - 30 respektive 40 - 65 år medan det ”saknas” anställda i 

åldersgruppen 32 - 41 år. Under 2012 förväntas en pensionsavgång och under 2013 ev ytterligare någon. 
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12 Socialnämnden 

12.1 Nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn parti  37,5 % 

Ordförande Bengt Petersson C   

Förvaltningschef Monica Svensson    

12.2 Ekonomi 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 92 306 85 403 86 888     

Kostnader -593 373 -596 318 -623 936     

Nettokostnader -501 067 -510 915 -537 048 -537 651 -537 651 -537 651 -537 651 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med 4 441 tkr i förhållande till 2012. Detta kan 

påverka nyckeltalen 

Investeringsredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -4 668 -6 551 -4 355 -2 125 -2 050 -2 050 -2 050 

Nettoinvestering -4 668 -6 551 -4 355 -2 125 -2 050 -2 050 -2 050 

Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

Gemensam 
administration 

-11 135 -15 772 -16 174 

Individ- och 
familjeomsorg 

-90 760 -88 733 -92 541 

Äldre- och 
handikappomsorg 

-304 398 -312 474 -317 676 

Särskild omsorg -80 849 -80 741 -96 973 

Socialpsykiatri -13 925 -13 195 -13 684 

Totalt -501 067 -510 915 -537 048 

Socialpsykiatrin är organisatoriskt flyttad till IFO och kommer from 1:a delårsrapporten 2013 att redovisas där. 
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12.3 Uppgift 
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg 

och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har det politiska 

ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade, 

vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor och integration. Socialnämnden 

ansvarar också för tillståndsgivning till alkoholservering och tillsyn i enlighet med Alkohollagen. 

 

Socialnämnden har också uppgiften att leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom 

nämndens ansvarsområde, samt att leda och samordna samverkan med andra nämnder i syfte att skapa en 

helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor. 

 

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor, samt utvärdering och 

utveckling av verksamheten. 

12.4 Nämndens konkretiserade mål 
Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Trygghet, säkerhet och 
folkhälsa 

Berörda nämnder ska under 
2013 arbeta aktivt med 
handlingsprogram för skydd 
mot olyckor och med 
folkhälsoplanen/programmet 
för att skapa en bas för den 
framtida inriktningen av 
arbetet 

Arbetet har skett i 
enlighet med 
handlingsprogrammet 
för olycksförebyggande 
arbete. 
 
Arbetet har skett i 
enlighet med 
handlingsplanen för 
folkhälsa. 

Uppnått 
 

 

Uppnått 

Lärande och utveckling 

Nuvarande verksamhet i 
Morforsvillan flyttas till 
annan befintlig lokal. 
Genomför en 
konsekvensbeskrivning 
utifrån att förlägga 
förskoleverksamhet till 
Moforsvillan 

Konsekvensbeskrivning 
har genomförts. 
 
Behovsinventering har 
genomförts. 

Uppnått 
 

 

Uppnått 

Omsorg och stöd 

Arbeta med att 
implementera Kom-Hem 
avtalets intentioner och 
integrera överförd 
verksamhet i den 
kommunala organisationen 

6 team bestående av 
olika yrkesgrupper har 
organiserats. 

Uppnått 

Verka för att en 
familjecentral snarast 
skapas i Smålandstenar 
tillsammans med landstinget 
i dess nya vårdcentral 

Deltagit i planeringen för 
att öppna 
familjecentralen i 
Smålandstenar. 

Uppnått 
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12.5 Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 
GEMENSAM ADMINISTRATION 

KomHem-arbetet        -425 tkr 

Projektledaren (0,75 åarb) arbetar vidare under del av året varefter ordinarie verksamhet tar över 

uppdraget för fortsatt implementering. Kommunens bidrag till länets KomHem-arbete är begränsat till 2013 

års tre första månader. 

 

Ledningsorganisationen 984 tkr 

Medel avsätts för att kunna genomföra strategin för ledning och styrning inom socialförvaltningen vilken 

antogs av socialnämnden den 23 maj 2012. 

För 2013 innebär satsningen bl.a. att ytterligare en områdes-/enhetschef anställs inom särskilda omsorgerna. 

Ställningstagande ska göras angående vilka behov som finns inom socialförvaltningens stab för att kunna 

omhänderta behov avseende utveckling av kvalitet, kommunikation, utbildning och kompetens. 

 

Justering mellan nämnder -30 tkr 

Avser justering av medel mellan de olika nämnderna i samband med utökad digitalisering av 

nämndadministrationen. 

 

Medel till POSOM:s verksamhet 40 tkr 

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för verksamheten kring POSOM (psykosocialt omhändertagande vid 

stora olyckor och katastrofer) medan socialförvaltningen har det operativa ansvaret för verksamheten. 

Räddningstjänsten har i sin budget tidigare kunnat använda statliga medel för att bland annat utbilda de 

personer som ingår i POSOM:s verksamhet, detta är nu inte längre möjligt. 

Socialnämnden äskar 40 tkr utanför ram för att kunna upprätthålla kompetensen i POSOM-organisationen. 

 

Pension eller 80-90-100-modellen 

Personalutskottet har i juni 2012 fattat beslut kring antagande av den så kallade  80-90-100%-modellen. 

Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att utreda vilka konsekvenser beslutet får för respektive 

verksamhet utifrån både ett ekonomiskt perspektiv och möjligheter att bedriva verksamheten. 

 

  

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

Familjecentral Gislaved 212 tkr 

Familjecentralen förväntas vara i drift sommaren 2013 men tjänsten som socionom tillsätts redan under 

hösten 2012. Anslaget ökas med 100 tkr från 2014, då hyreskostnaden är okänd och vi har medel avsedda 

för ytterligare ett jourfamiljehem som inte kommer att användas. 

 

Ökade hyreskostnader för AMO (Arbetsmarknadsorganisationen) 701 tkr 

Hyreskostnaden för AMO ökar vid flytt till Västboskolan. Ansökan görs till Finnvedens samordningsförbund 

för den del av hyran som avser Navigatorcentrum, men det finns inga garantier för att ansökan beviljas. 

Beslut om detta fattas under hösten 2012. Den tidigare angivna ökade hyreskostnaden finansieras av 

kommunstyrelsen. 

Medel till ökade hyreskostnader yrkas utanför ram och innefattar Navigatorcentrum. 

 

Ytterligare ett jourfamiljehem -300 tkr 

För 2012 och även i utblicken finns medel för ytterligare ett jourfamiljehem. Bedömningen görs att det nu 

inte finns behov av detta och därför föreslås att medlen 2013 istället används till ökat anslag till 

familjecentral Gislaved, 100 tkr från 2014, finansiering av ombyggnad av socialkontoret 100 tkr samt ökade 

medel till läger och grupper för barn 100 tkr. 

 

Ökade hyreskostnader socialkontor 100 tkr 

Ombyggnationen fördelas på 7 år istället för på 10 år, vilket gör årshyran högre. Besparingen på andra 

externa lokaler täcker inte detta. Den ökade hyran täcks då ytterligare ett jourfamiljehem inte kommer 

införskaffas. 
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Kostnader för läger- och gruppverksamhet 100 tkr 

Fältsekreterarnas lägerverksamhet är underfinansierad och då Björkhultet inte längre finns tillgängligt har 

kostnaderna ökat. Just nu finns inga barngrupper, men planen är att sådana ska startas igen under 2013. 

Finansieringen sker genom att ett ytterligare jourfamiljehem inte kommer införskaffas. 

 

Gruppledare på AMO 216 tkr 

Kommunstyrelsen finansierar 0,4 tjänst gruppledare på AMO under 2012. Då verksamheten har en helt 

annan volym idag jämfört med tidigare finns behov av av att detta fortsätter under 2013. 

Medel till gruppledare yrkas utanför ram. 

 

Utökad social jour 100 tkr 

Den sociala jouren som sköts av tjänstemän omfattar idag fredag kl. 19.00 till söndag kl. 18.00. Övrig tid 

utanför kontorstid är det politikerjour. Önskemål finns om att den sociala jouren utökas till att vara 

fredagar kl. 16.00 till måndag morgon kl. 06.00. Förhandlingar kommer att genomföras hösten 2012. Enligt 

beräkning av ökat antal jourtimmar och att tjänstemännen under denna tid även är i aktiv tjänst till viss del, 

blir det en ökad kostnad på 100 tkr. 

 

Besparing HVB barn och ungdom -101 tkr 

En fortsättning på de besparingar som gjordes 2012 och ett led i satsningar på öppenvård och förebyggande  

 

Minskade intäkter på svar-kultur 31 tkr 

Ett resultat av att en anställd med lönebidrag slutade och att den som ersatte personen inte har lönebidrag. 

 

Minskade kostnader för förhyrning av lokaler -23 tkr 

Gäller från sommaren 2012, helårseffekt 2013. 

 

Ökad kostnad för familjefridsverksamheten Medverkan 58 tkr 

Efter avslutat projekt har det blivit tydligt att den del av verksamheten som riktar sig till män har blivit en 

efterfrågad och viktig del av verksamheten. För att kunna fortsätta måste kommunerna i GGVV skjuta till 

lite mer pengar och för Gislaveds del blir det 58 tkr. 

 

ÄLDREOMSORG 

Demografijustering                                                                               824 tkr 

På grund av förändringar i demografin finns behov av detta tillskott. Medlen kommer att användas till att 

förstärka utifrån det nationella arbetet Ledningskraft - mest sjuka äldre och andra direkt riktade behov 

utifrån nya uppdrag, nya lagar och föreskrifter. 

 

Undersköterskeutbildning                                                              -2 123 tkr 

För undersköterskeutbildningen tilldelades socialnämnden 7 mnkr inför år 2011. Utbildningen startade den 

1 oktober 2011 och beräknades pågå fram till våren 2013. Det visar sig nu att utbildningen kommer att 

avslutas runt årsskiftet år 2012-2013, varför summan inte behöver prioriteras för år 2013. I bokslut för år 

2011 överfördes enbart medel för utbildningen för år 2012. 

 

Personaltäthet - Vård av pers m demenssjukdom                    1 036 tkr 

Arbetet med att implementera Programmet för god demensomvårdnad som antogs av socialnämnden år 

2011 fortgår i syfte att följa de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen har 

nu kommit med nya föreskrifter om bl.a. bemanningen, vilket innebär att socialnämnden redan nu måste 

säkerställa en tillräcklig bemanning. 

 

Servicelägenheter - Blockmoms upphört                                        858 tkr 

Den 1 november 2011 omvandlades servicelägenheterna till trygghetsbostäder, vilket innebär att 

kommunen inte längre kan göra avdrag för den s.k. blockmomsen. Inkomstbortfallet behöver kompenseras i 

budgetarbetet. 

 

Tjänsteförsäljning nattpatrull upphört                                              899 tkr 

Landstinget har tidigare köpt tjänster från kommunen gällande nattpatrullerna. Då tjänsteförsäljningen har 
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upphört behöver inkomstbortfallet kompenseras i budgetarbetet. 

 

Anpassning av antalet platser                                                       -3 033 tkr 

Under år 2012 har 16 platser på Mariagården omvandlats till trygghetsbostäder, vilket totalt beräknades ge 

en besparing på 6 mnkr per år. I budget för år 2012 gjordes anpassningar i socialnämndens budget för att 

täcka halva kostnaden, fr.o.m. år 2013 ger anpassningen en helårseffekt. 

 

KomHem                                                                                          17 824 tkr 

Den 1 januari 2013 ska övertagande av hemsjukvården ske, vilket innebär nya kostnader för socialnämnden. 

Bedömningen är att tilldelade medel inte kommer att räcka till eftersom den utförandenivå som skatteväxlas 

inte är i nivå med faktiska behov. Redan år 2013 kommer det nationella arbetet kring mest sjuka äldre att 

kräva ökade insatser i hemsjukvården.  Det finns också andra områden inom hemsjukvården som är i behov 

av kvalitetshöjningar. För att kunna erbjuda personer med stora omvårdnadsbehov möjligheten att bo kvar 

hemma behöver verksamheten utveckla kvalificerad vård på hemmaplan, rehabinsatser och palliativ vård. 

 

Skatteväxling KomHem                                                                   1 255 tkr 

Socialnämnden behöver ytterligare medel för att ha möjlighet att göra ett bra övertagande av 

hemsjukvårdens personal. Övergången innebär att det uppstår s.k. puckelkostnader. Att arbeta samman två 

kulturer kräver också att mycket arbete läggs ner på introduktionsutbildning. På längre sikt, när den nya 

organisationen är etablerad, blir det troligvis en del samordningsvinster. Primärvården ligger idag på en 

miniminivå då det gäller hemsjukvård. Därtill kommer arbetet med de mest sjuka äldre som innebär nya 

krav på hemsjukvården. Det har också tillkommit nationella riktlinjer för både palliativ vård och stroke som 

ska implementeras. Dessutom kommer ansvaret för alla hjälpmedel att läggas över på kommunen. 

 

Dessa medel läggs utanför socialnämndens ram. 

Intäktsökning avgifter ÄO                                                         -2 500 tkr 

Ett nytt avgiftssystem har införts under år 2012, vilket innebär en ökning av intäkterna med helårseffekt för 

år 2013. Intäktsökningen beror också på att brukarna får allt högre inkomster, vilket ökar avgiftsutrymmet. 

 

Kök Smålandsstenar                                                                        -250 tkr 

Vid en livsmedelsinspektion i tillagningsköket på Hagagården har nedslag gjorts på ett flertal punkter, vilket 

skulle kräva en ombyggnation. Detta har föranlett en vidare diskussion gällande köken i Smålandsstenar. 

Socialnämnden har tagit beslut om en inriktning om att bygga ut tillagningsköket på Mariagården och att 

använda lokalerna i köket på Hagagården till annat.  Utredning pågår, men förändringen beräknas ge en 

kostnadsminskning totalt för Smålandsstenars tillagningskök inom äldreomsorgen med halvårseffekt år 2013. 

 

Omvandling av vårdbostadsplatser Solbacka                          -6 349 tkr 

Socialnämnden har beslutat om att omvandla en enhet på Solbackas äldreboende till gruppbostad för äldre 

funktionshindrade, vilket kommer att ske under hösten år 2012. Medlen flyttas över från programområde 

äldreomsorg till särskilda omsorgen med helårseffekt för år 2013. 

 

Tjänsteköp - en årsplats                                                                  1 010 kr 

I flera av verksamheterna möter socialtjänsten allt fler personer med omfattande och komplexa 

omvårdnadsbehov. Då socialtjänstverksamheten är uppbyggd för att ge insatser av mer generell karaktär 

och med en stor bredd, kan det ibland vara svårt att tillgodose behoven för personer som kräver specifika 

omvårdnadsinsatser. I dessa fall kan tjänsteköp vara den enda lösningen. 

 

Minskade behov av korttidsvistelse                                            -2 000 tkr 

Behovet av korttidsvistelse har minskat under senare år. Beläggningsgraden har legat mellan 60% och 83%, 

vilket innebär att flera platser har stått outnyttjade. Bedömningen är att socialnämnden kan minska antalet 

korttidsplatser i äldreomsorgen med sex stycken, vilket medger en neddragning i socialnämndens budget. 

 

Anpassning utifrån behov av hemtjänst                                    -2 802 tkr 

Sedan flera år tillbaka har efterfrågan av hemtjänst i ordinärt boende minskat. Det nya ersättningssystemet 

för intern och extern verksamhet har förändrats och anpassats utifrån att LOV (Lagen om valfrihetssystem) 

har införts inom hemtjänsten. Det innebär en likställighet i resurstilldelning för såväl den kommunala 



41 

 

hemtjänsten som för privata utförare. 

 

Minskat behov - Vårdtyngdresurs                                                -2 500 tkr 

Vårdbehovsmätning har genomförts sedan flera år tillbaka inom äldreomsorgen, det har gjorts varje månad 

för varje person. Antalet personer och vårdbehoven har minskat vilket medger att socialnämndens budget 

kan minskas. 

 

SÄRSKILDA OMSORGEN 

Gruppbostad Lästgränd                                                                  4 138 tkr 

En ny gruppbostad på Lästgränd i Gislaved kommer att stå färdig vid årsskiftet 2012-2013. 

 

Uppräkning av kostnader för privata tjänsteköp                                  680 tkr 

Socialnämnden behöver kompenseras för de stigande kostnaderna som inte uppräknas automatiskt gällande 

tjänsteköp av verksamhet. Socialnämnden efterfrågar en uppräkningsmodell för tjänsteköp. 

 

Externa placeringar                                                                            -316 tkr 

Att minska kostnaderna för externa placeringar har sedan länge varit socialnämndens ambition. När de nya 

gruppbostäderna öppnar, ska möjligheterna till "hemtagning" åter ses över. 

 

Tjänsteköp - en årsplats (SoL el LSS)                                          1 010 tkr 

I flera av verksamheterna möter socialtjänsten allt fler personer med omfattande och komplexa 

omvårdnadsbehov. Då socialtjänstverksamheten är uppbyggd för att ge insatser av mer generell karaktär 

och med en stor bredd, kan det ibland vara svårt att tillgodose behoven för personer som kräver specifika 

omvårdnadsinsatser. I dessa fall kan tjänsteköp vara den enda lösningen. 

 

Gruppbostad Lillgatan                                                                     6 349 tkr 

Socialnämnden har tagit beslut om att omvandla en avdelning på Solbacka äldreboende till gruppbostad för 

äldre funktionshindrade. Gruppbostaden kommer efter en mindre renovering att öppna under hösten år 

2012. 

 

Utökning av daglig verksamhet                                                         910 tkr 

Det finns en ökad efterfrågan på daglig verksamhet inom LSS-området, vilket innebär att verksamheten 

behöver utökas så att fler funktionshindrade kan beredas plats. Planering pågår. 

 

SOCIALPSYKIATRIN 

Hyra för kooperativet                                                                            210 tkr 

Medlen har tidigare funnits med i utblick för att permanenta ett metod- och utvecklingsprojekt i GGVV, 

men dessa frågor kommer i stället hanteras av samverkansgruppen för psykiatrifrågor i GGVV (SAPO). 

Socialnämnden kommer att använda dessa medel för att finansiera kooperativets hyreskostnader. 

  

  

12.6  Personal 
Socialnämnden kommer från och med 2013 att ta över personal från landstinget i samband med 

övertagandet av hemsjukvården. Det handlar om sjuksköterskor, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal 

totalt cirka 20 årsarbetare. 

 

Socialnämnden har att under närmaste åren anpassa verksamheten efter de behov som föreligger utifrån ett 

brukarperspektiv. Detta har främst sin grund i hur befolkningsprognosen ser ut. Det är här viktigt att finna 

en strategi att inte säga upp personal med kompetens samtidigt som nämnden under närmaste åren måste 

förhålla sig till en omfattande generationsväxling. 

 

Socialnämnden har antagit en strategi för ledning och styrning. Utifrån denna kommer socialnämnden under 

2013 och framåt att förstärka ledningsfunktionerna inom de olika verksamheterna. 

 



42 

 

Personalutskottet har i juni 2012 fattat beslut kring antagande av den så kallade 80-90-100%-modellen. 

Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att utreda vilka konsekvenser beslutet får för respektive 

verksamhet utifrån både ett ekonomiskt perspektiv och möjligheter att bedriva verksamheten. 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av 

nämndens budgetförslag. 

 I socialnämndens budgetförslag för 2013 ingår en begäran om ramökning med 216 tkr avseende 

AMO, 40 tkr avseende POSOM samt 1 255 tkr avseende KOMHEM.  

 

Ramutökning beviljas med 216 tkr avseende AMO, 40 tkr avseende POSOM samt 200 tkr avseende 

KOMHEM 

 I höstpropositionen anslås 65 mnkr som ”stärkt stöd och skydd för barn och unga”. För Gislaveds 

kommun och Socialnämnden innebär detta en ramhöjning för 2013 med 201,6 tkr. 

 

 Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens anslag till familjecentral för år 2013 (600 tkr + 

1 000 tkr) samt tekniska nämndens anslag för asfaltering (1 000 tkr) utgår år 2013(förutom 300 tkr 

som kvarstår för barn- och utbildningsnämnden och 400 tkr för socialnämnden) för att omfördelas 

till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För socialnämnden innebär detta 950 tkr för en utökning av 

”KUL-projektet och för barn- och utbildningsnämnden en utökning av vuxenutbildning med 950 tkr.  

Omfördelningen avser endast år 2013 och kommer att återställas år 2014. 

 

 Uppdra till socialnämnden att i samband med delårsbokslutet för augusti 2013 redovisa för 

kommunfullmäktige hur införandet av KomHem fortlöpt samt hur den ekonomiska ramen 

överensstämmer med verksamheten fallit ut. 
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13 Fritidsnämnden  

13.1 Nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn parti  2,5 % 

Ordförande 
Maria Gullberg 
Lorentsson  

M   

Förvaltningschef Kent Kruuse    

 

13.2 Ekonomi 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 19 639 11 971 10 850     

Kostnader -46 547 -47 757 -47 396     

Nettokostnader -26 908 -35 786 -36 546 -36 932 -37 101 -37 915 -38 716 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med 331 tkr i förhållande till 2012. Detta kan 

påverka nyckeltalen 

Investeringsredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -5 397 -2 185 -2 450 -2 120 -1 380 -1 020 -900 

Nettoinvestering -5 397 -2 185 -2 450 -2 120 -1 380 -1 020 -900 

Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

Administration och 
nämnd 

-2 371 -2 446 -2 413 

Anläggningar -17 185 -25 513 -25 888 

Övrig 
fritidsverksamhet 

-107 -135 -89  

Föreningsstöd -7 245 -7 692 -8 156 

Totalt -26 908 -35 786 -36 546 
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Nyckeltal 
tkr Bokslut Budget Budget 

 2011 2012 2013 

Antal årsarbetare 35 34 34 

Nyttjandegrad, 
sporthallar 

87 % 85 % 85 % 

Nyttjandegrad, 
ishall 

94 % 95 % 95 % 

Antal bad, totalt 125 835 145 000 145 000 

Antal 
bowlingserier 

46 262 55 000 55 000 

Antal 
campingnätter, 
Hörsjöbadet 

5 093 5 000 5 000 

Sporthallsmått gäller disponibel tid sep-apr i A-hallen i Anderstorp, AB-, D- och E-hallen i Gislaved samt A-hallen i Smålandsstenar. Ishallsmått 

gäller disponibel tid okt-feb. Simhallsmått gäller antal bad i simhallarna. 

Nyttjandegraden i idrottsanläggningarna är fortsatt hög i främst Gislaved och Anderstorp. Detta märks 

också när halltider skall fördelas. 

13.3 Uppgift 
Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda förutsättningar för en positiv och 

meningsfylld fritid. Utbudet skall främja en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kommunen attraktiv 

att verka och bo i. 

 

En del av utbudet är riktat mot en hälsoinriktad profil för att nå fler kommuninvånare med stort behov av 

en aktiv fritid. 

 

Fritiden är mycket viktig för att göra kommunen attraktiv. En viktig aspekt är att kunna erbjuda både barn 

och vuxna ett bra fritidsutbud i närområdet. Detta ökar människors livskvalitet. Bra exempel är olika 

sorters när/spontanidrottsplatser i bostadsområdena, 

Fritiden har också en viktig uppgift för att marknadsföra kommunen på ett positivt sätt. Detta kan ske 

genom att stödja föreningars olika arrangemang, verka för att locka till sig olika former av läger / cuper / 

tävlingar i samverkan med kommunens föreningsliv. 

 

Fritidsnämnden har börjat använda sociala medier som ett nytt sätt att nå nya målgrupper. Responsen 

hittills har varit positiv, speciellt från ungdomar. 

 

Fritidsnämnden arbetar också mycket med operativa turismfrågor. Kanotleden Nissan har nu etablerats och 

här är både företag och privata markägare involverade. 

 

Samverkan sker ofta med olika externa intressenter i kommunen. 

13.4 Nämndens konkretiserade mål 
Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Trygghet, säkerhet och 
folkhälsa 

Berörda nämnder ska under 
2013 arbeta aktivt med 
handlingsprogram för skydd 
mot olyckor och med 
folkhälsoplanen/programmet 
för att skapa en bas för den 
framtida inriktningen av 
arbetet 

Arbeta aktivt med 
handlingsprogram för skydd 
mot olyckor 
 
Arbeta aktivt med 
folkhälsoplanen/programmet 

Uppnått 
 

Uppnått 
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13.5 Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 
Fritidsförvaltningen har inlett en stor förändring av administrations- och kommunikationshanteringen. 

Första steget är att ändra hanteringen av föreningsbidragen på ett sätt som ska underlätta för både 

föreningarna och fritidskontoret. En stor del av kommunikationen framöver kommer att ske via e-post. 

Detta är en både snabbare och billigare hantering. Vidare kommer föreningarna att söka aktivitetsbidraget 

digitalt och därmed behövs inte den tunga pappershanteringen. Ett försöksprojekt ska inledas och 

utvärderas innan förändringen sker. Trolig start för förändringen blir 1 juli 2013. 

 

Nyckelsystemen byts ut till passagesystem på idrottsanläggningarna. Detta ger bättre kontroll över 

nyttjandet och minskar/eliminerar att nycklar kan användas av obehöriga. Detta är ett bra sätt att skydda 

lokalerna från obehöriga och därmed minska skadegörelse, od. Fritidsnämnen begär en höjning av 

driftbudgetramen för att täcka denna kostnadsökning. 

Fritidsnämnden har begärt en höjning av budgetramen för att täcka ett antal kostnader som givit årliga 

hyresökningar och som fritidsnämnden inte ens har tagit ställning till. Det gäller nödutgångar i Gisle 

Sportcenter med 51 tkr i årlig hyreskostnad och energiprisökning i Smålandsstenars sim- o sporthall 100 tkr 

år 2013. 

 

Entré till Anderstorps sim- och sporthall kommer att göras mer besöksvänlig och därmed mer inbjudande. 

Investeringen är beräknad till 155 tkr. 

En spontan/näridrottsplats kommer att anläggas i kommunen under 2013. Platsen diskuteras med andra 

berörda förvaltningar. 

 

En minisarg till ishallen kommer att anskaffas. Denna möjliggör att man kan dela av banan när t ex de yngre 

spelar. Därmed kan fler få plats samtidigt. Investeringskostnaden är beräknad till ca 50 tkr. 

Kommunstyrelsen har översänt två separata ärenden till fritidsnämnden för utredning. Det gäller fria bad 

för ungdomar och höjning av lokalt aktivitetsstöd. Dessa ärenden redovisas som separata ärenden utanför 

fritidsnämndens budgetförslag. 

13.6 Personal 
Personalen på Anderstorps simhall arbetar numera efter ett årsarbetstidsschema som innebär mer öppet på 

vintern och mindre på sommaren. Detta är ett bra sätt att effektivisera personalresursen på och som 

personalen är positiv till. Aktuellt är att införa samma schematyp i Smålandsstenar. 

En viktig fråga är att skapa förutsättningar för att kompetensutveckla hela personalen. Detta är en 

nödvändighet för att kunna utveckla verksamheterna. Det kan bli aktuellt att söka EU-stöd för insatsen. Ett 

problem är att det för närvarande inte finns ekonomiska medel att söka. 

Samverkan sker också med GGVV-kommunerna, länets övriga kommuner och Regionförbundet. Målet är 

att hitta lämpliga och kostnadseffektiva utbildningar. 

 

Många av kommunens föreningar äger och driver själva sina anläggningar/lokaler. Det är mycket väsentligt 

att drift- och lokalbidraget inte tappar realvärde. En extra satsning är därför av högsta prioritet för att 

föreningarna skall klara den framtida driften. 

Fritidskontoret kommer fortsätta den inslagna vägen att digitalisera och förenkla administrationen så att det 

gynnar både föreningar och fritidskontoret. 

 

Det är ett absolut krav att anläggningarna är funktionella och håller en bra standard. Många av 

anläggningarna är ca 40 år gamla och beroende på ett högt nyttjande också hårt slitna. Det är av största 

betydelse att underhållet av golv, belysning, ventilation, mm, inte eftersätts. Anläggningarnas standard är en 

viktig faktor för att få ett högt nyttjande som är ett av fritidsnämndens viktigaste mål. 
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Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av nämndens 

budgetförslag. 

 I fritidsnämndens budgetförslag för 2013 ingår en begäran om ramökning med 51 tkr avseende ökad 

hyra nödutgång Gisle Sportcenter, 100 tkr avseende energiprisökningar för Smålandsstenars sim- 

och sporthall.  

 

Ramutökning beviljas för dessa båda delar med totalt 151 tkr. 

 

 Enligt fritidsnämnden 2012-08-27 § 57 önskas en ramökning med 200 tkr avseende driftbidrag till 

föreningsägda anläggningar samt ramökning med 250 tkr avseende föreningar med godkänd policy 

mot droger och mobbing.  

 

Ramökning beviljas ej. 

 

 Att höja åldersgränsen för ungdomar från 18 till 20 år i kommunens simhallar och Hälsolyftet och 

tillföra fritidsnämnden 200 tkr för ändamålet. 

 

 att öka anslaget till fritidsnämndens föreningsbidrag, delen driftsbidrag med 200 tkr, 
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14 Barn- och utbildningsnämnden  

14.1 Nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn parti  47,6 % 

Ordförande Inga-Maj Eleholt C   

Förvaltningschef Birgitta Höper 
Agardsson 

   

 

14.2 Ekonomi 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 74 879 66 880 66 880     

Kostnader -747 352 -730 661 -749 401     

Nettokostnader -672 473 -663 781 -682 521 -691 951 -689 149 -689 326 -691 201 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med 6 109 tkr i förhållande till 2012. Detta kan 

påverka nyckeltalen 

Investeringsredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt        

Kostnader -10 163 -8 888 -16 300 -17 300 -14 950 -13 550 -13 550 

Nettoinvestering -10 163 -8 888 -16 300 -17 300 -14 950 -13 550 -13 550 
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Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

Förskola, 
förskoleklass och 
skolbarnomsorg 

-172 387 -179 574 -185 025 

Grundskola -281 446 -268 411 -272 447 

Grundsärskola -12 471 -11 917 -12 341 

Fritidsgårdar -3 178 -3 081 -3 281 

Gymnasieskola -139 406 -128 190 -128 170 

Gymnasiesärskola -2 925 -4 443 -4 705 

Vuxenutbildning -12 195 -13 344 -14 935 

Högskolan på 
hemmaplan 

-363 -382 -836 

Musikskolan -12 564 -13 103 -13 552 

Nämnd och 
administration 

-9 926 -11 378 -9 972 

Gemensamma 
verksamheter 

-25 612 -27 753 -27 984 

Verksamhetsöver
gripande åtgärder 

 -2 205 -9 273 

Totalt -672 473 -663 781 -682 521 

Nyckeltal 
tkr Bokslut Budget Budget 

 2011 2012 2013 

Antal årsarbetare 1 062 1 035 1 031 

Nettokostnad/barn 
i förskola 

92 154 96 101 98 565 

Nettokostnad/elev 
i grundskola 

89 490 86 500 86 622 

Nettokostnad/elev 
i grundsärskola 

519 625 397 233 395 200 

Nettokostnad/elev 
i gymnasieskola 

104 655 107 904 109 146 

Nettokostnad/elev 
i 
gymnasiesärskola 

 138 844 138 844 

Nettokostnad/elev 
i vuxenutbildning 

34 449 33 360 33 343 

Nettokostnad/elev 
i musikskola 

8 106 8 189 8 156 

14.3 Uppgift 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, ungdom och 

vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i 

svenska för invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar även för tillämpliga delar i 

motsvarande fristående verksamheter. 
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Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan och 

lokal högskoleverksamhet. 

 

Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare (2010:197). 

 

Inom verksamhetsområdet svarar nämnden för: 

 Förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling, verksamhetens inriktning, 

omfattning och kvalitet. 

 Förslag till taxor och avgifter, information om verksamheten till allmänhet, företag och 

organisationer samt till myndigheter inom kommunen 

 Medborgardialog och brukardialog 

 Uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer 

 Förenkling av regelbeståndet 

 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa och stimulera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt 

verka för en god och effektiv tillämpning. 
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14.4 Nämndens konkretiserade mål 
Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Trygghet, säkerhet och 
folkhälsa 

Berörda nämnder ska under 
2013 arbeta aktivt med 
handlingsprogram för skydd 
mot olyckor och med 
folkhälsoplanen/programmet 
för att skapa en bas för den 
framtida inriktningen av 
arbetet 

Antal till 
förskolechef/rektor 
anmälda fall av 
diskriminering eller 
kränkande behandling. 
 
Andel elever i åk 2, 5 och 
8 som i elevenkäten på 
påståendet: "Jag känner 
mig trygg i skolan", 
svarar "Stämmer helt 
och hållet" eller 
"Stämmer ganska bra". 
 
Andel elever i åk 1-6 med  
> 10 % ogiltig frånvaro 
 
Andel elever i åk 7 med  
> 10 % ogiltig frånvaro 
 
Andel elever i åk 8 med  
> 10 % ogiltig frånvaro 
 
Andel elever i åk 9 med  
> 10 % ogiltig frånvaro 
 
Andel elever i 
gymnasiets åk 1-3 med > 
10 % ogiltig frånvaro 
 
Andel elever i åk 7-9 som 
svarar "Mer än en gång i 
veckan" eller "I stort sett 
varje dag på frågan "Hur 
ofta har du den senaste 
månaden känt dig 
stressad?" i 
Folkhälsoenkät ung 
 
Medelvärdet av 
elevsvaren på 
gymnasieskolan på 
enkätfrågan "Jag känner 
mig lugn inför 
redovisningar och prov" 
 

 

Lärande och utveckling 

Skolan ska närma sig det 
lokala näringslivet för att få 
en fördjupad kunskap om 
detta 

Arbetet med att 
verksamheterna ska 
genomsyras av ett 
entreprenöriellt 
förhållningssätt och 
innehålla kontakter med 
närmiljö, näringsliv och 
föreningsliv har 
påbörjats eller är ett 
naturligt inslag i 
verksamheten 
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Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Alla grundskoleelever ska 
uppnå behörighet till 
gymnasieskolan 

Andel elever i åk 2, 5 och 
8 som i elevenkäten på 
påståendet: "Jag får veta 
hur det går för mig i 
skolarbetet", svarar 
"Stämmer helt och 
hållet" eller "Stämmer 
ganska bra". 
 
Modern teknik och nya 
arbetsformer har prövats 
och använts som ett 
verktyg för 
kunskapssökande, 
kommunikation, 
skapande och lärande. 
 
Varje barns utveckling 
och lärande i förskolan 
ska systematiskt 
dokumenteras, följas 
upp och analyseras. 

 

Verka för att utveckla 
eftergymnasiala utbildningar 
och för att få YH-
utbildningar till kommunen, 
särskilt för ungdomar 

  

Genomför en 
konsekvensbeskrivning 
utifrån intentionen att 
anpassa antalet skolor till 
den demografiska 
utvecklingen. Utredningen 
ska redovisas senast i 
februari 2013. 

  

Nuvarande verksamhet i 
Morforsvillan flyttas till 
annan befintlig lokal. 
Genomför en 
konsekvensbeskrivning 
utifrån att förlägga 
förskoleverksamhet till 
Moforsvillan 

  

Omsorg och stöd 

Verka för att en 
familjecentral snarast 
skapas i Smålandstenar 
tillsammans med landstinget 
i dess nya vårdcentral 

  

 

14.5 Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 
Förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg, 2013 års budget 179 167 tkr 

1. Förändrat barnantal i förskolan (minskning med 32 barn): -2 116 tkr 

2. Pedagogisk grundbemanning i förskola - utökad andel förskollärare: 550 tkr 

Medel för löneskillnad barnskötare/förskollärare för 10 personer. Personerna är under utbildning. 

3. Reducering av barnomsorgspeng: -500 tkr 

Medel för barnomsorgspeng kan minskas på grund av uteblivet behov under ett flertal år. 

4. Ökad pedagogtäthet i förskolans program (ökad resursfördelning per barn): 2 250 tkr 



52 

 

5. Ökad efterfrågan av fritidshem (32 platser): 830 tkr 

6. Minskning tilldelning fritidshem: -1 000 tkr 

Nämnden har tidigare konstaterat att ökningen i inskrivningsgrad legat ett år före ökning av 

budgeterade medel. Kommunfullmäktige anslog därför en extra tilldelning i 2012 års budget med 

1 000 tkr. Denna föreslås dras ner då den ökade tilldelningen för 2013 på grund av ökad efterfrågan 

enligt ovan beräknas täcka behovet. 

7. Öppen fritidsverksamhet på kvällstid: 250 tkr 

För att stimulera till ökad föreningsaktivitet samt för att utöka utbudet och tillgänglighet till 

aktiviteter för barn och unga föreslås att en halvtidstjänst inrättas varje år i utblicksperioden. 

 

Grundskolan, 2013 års budget 265 237 tkr 

1. Förändrat elevantal i grundskola (minskning med 47 elever till 3 062 elever): -1 838 tkr 

2. Behörighetssatsning: 200 tkr 

3. Införande av betyg i åk 6 (statsbidrag för att implementera betyg): 174 tkr 

4. Statsbidrag för matematik och fler nationella prov: 1 073 tkr 

5. Lärarlyftet (flytt av budgetpost till verksamhetsövergripande): -900 tkr 

6. Minskade interkommunala kostnader: -800 tkr 

7. Justeringspost: -500 tkr 

Ett antal justeringsposter samt överskott tillsammans med utebliven inflationsuppräkning av 

förbrukningsmaterial samt råvarukostnader. 

 

Fritidsgårdar, 2013 års budget 3 173 tkr 

1. Strategigrupp: 100 tkr 

Arbetet med strategigruppen återupptas. Syftet är att utveckla verksamheten, att i samarbete med 

föreningslivet stimulera till ökad föreningsaktivitet och nya verksamheter inom fritidsgårdarnas 

utbud. 

 

Gymnasieskolan, 2013 års budget 123 007 tkr 

1. Förändrat elevantal i gymnasieskola (minskning med 72 elever): -4 870 tkr 

2. Lärartäthet (motsvarar 4 tjänster): 2 000 tkr 

För att upprätthålla programstrukturen och säkerställa att lärartätheten håller riksnivå. 

3. Förändrat antal interkommunala elever i gymnasieskolan (minskning med 16 elever): -1 850 tkr 

4. Minskat statsbidrag på grund av ny gymnasiereform: -667 tkr 

Vid gymnasiereformens införande har statsbidraget minskat. Då man antog att fler elever skulle välja 

högskoleförberedande program får detta i sin tur konsekvenser som innebär att program måste 

läggas ner. 

 

 

Högskolan, 2013 års budget 382 tkr 

1. Övertagande av resurs HPH från kommunstyrelsen 525 tkr: 382 tkr 

 

Verksamhetsövergripande åtgärder, 2013 års budget 9 873 tkr 

1. Införande av nya lärverktyg IKT: 5 000 tkr 

Se särskilt ärende i anslutning till budgetprocessen. (KS 2012-05-15 § 163). 

2. Flytt av budget lärarlyftet från grundskolans program: 400 tkr 

I samband med detta en neddragning av budget med 500 tkr på grund av förändringar i regler kring 

lärarlyftet. 

3. Lärararbetsplatser: 130 tkr 

4. Kapitalkostnad nyinvestering enl investeringsbudget: 110 tkr 

5. Fastighetsåtgärder, enligt bilaga 2: 1 970 tkr 

6. Pedagogisk stöttning av IKT-satsning: 1 000 tkr 

7. Merkostnader för kvalitetskontroll av kök: 500 tkr 

8. Reduktion lokalkostnader: -245 tkr 

Ej uppräkning inflation på verksamhetsövergripande åtgärder: -55 tkr 

Neddragning av behörighetssatsning punkt 2 program 44 Grundskola: -200 tkr. 

9. Minskade lokal- och fastighetskostnader: -1 000 tkr 
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Överskott från ej genomförda fastighetsåtgärder samt hyresminskningar för lokaler som lämnas 

under 2013. 

 

Aviserade verksamhetsförändringar utöver ram, 2013 års budget 5 625 tkr 

1. Nattis: Införande av förskoleverksamhet på obekväm arbetstid: 3 000 tkr 

2. a. Utredningsuppdrag (KS 2012-05-15 §163): Flytt av Öreryds förskola till Öreryds skola -50 tkr 

b. Utredningsuppdrag (KS 2012-05-15 §163): Flytt av Öreryds förskola till Öreryds skola samt flytt 

av åk 4-6 till Isabergskolan -91 tkr. 

3. Utredning av kostnaden för att starta yrkesvux i kommunal regi (KF 2012-06-25 §95): 2 625 tkr 

14.6 Personal 
Under ett antal år har antalet anställda minskat inom grundskolans verksamheter i takt med 

elevminskningar. Stödpersonal har inte minskat i samma omfattning. Detta har emellertid inneburit ett allt 

större tryck på den pedagogiska personalen, då kravet på kompetens och ämnesbehörighet inte alltid 

kunnat tillgodoses. Andelen stödpersonal utan adekvat utbildning har därför ökat. Förskolans och 

fritidshemmens verksamheter har inte minskat på samma sätt då rättighetsreformerna (allmän förskola och 

maxtaxa) samt föräldrars mer omfattande förvärvsarbete inneburit ett ökande tryck under många år. 

 

Under planeringsperioden i februari/mars/april våren 2012 blev det uppenbart att en övertalighet förelåg 

och en förhandlingsprocess gällande övertalighet bland stödpersonal och barnskötare i personalpoolen 

påbörjades. Inför höstterminsstarten är förhandlingen avslutad och 14 medarbetare har sagts upp. Till detta 

kommer ett antal förflyttningar och omplaceringar som en följd av arbetsrättsliga ställningstaganden. 

 

Elevminskningarna har nu också nått gymnasieskolan och tillsammans med ny programstruktur har 

yrkeslärare inom främst medieprogrammet sagts upp och stegvis kommer de att avsluta sina anställningar. 

I anslutning till att ett antal medarbetare befanns övertaliga våren 2012 har den planerade korttidspoolen 

kunnat bemannas. Under hösten 2012 kommer 12 medarbetare att stegvis fasas över till att arbeta i korta 

vikariat inom ramen för sin fasta anställning. Detta kommer att ge en positiv effekt när ett fastare system 

har etablerats. 

 

Kravet på lärarlegitimation har skjutits framåt i tiden. Behörighetskravet gäller dock, vilket innebär att 

endast behörig personal kan tillsvidareanställas. Positivt med att förändringen drar ut på tiden är att 

huvudmännen för förskola och skola får bättre utrymme för egen personalplanering. Ett växande behov av 

kompetensutveckling kommer att bli resultatet. 

 

Legitimationskravet gäller även förskolan. Dock finns möjligheten att också anställa barnskötare. 

Tillsvidareanställda barnskötare utbildar sig kontinuerligt till förskollärare och medel har avsatts. Det täcker 

dock inte hela behovet och alla har inte möjlighet att göra en sådan personlig satsning. 

 

Stora pensionsavgångar har bidragit till att personalneddragningar inom grundskolan kunnat hanteras. Den 

samlade bilden måste dock kompletteras av att det måste anses som mycket svårt att rekrytera vissa 

lärarkategorier. Dit räknas också förskollärare och fritidspedagoger. Skolledare är likaledes en mycket 

svårrekryterad grupp. Sammanfattningsvis bör en långsiktig rekryteringsstrategi för att säkerställa behovet 

av både specialister av olika slag och kompetenta ledare/chefer utarbetas för hela Gislaveds kommun, då 

övriga förvaltningar beskriver samma problematik, även om volymerna inte är desamma. 

 

Beträffande personalmåtten som ligger till grund för kommunens personalpolitik ligger barn- och 

utbildningsförvaltningen väl till. Systematiska rehabiliteringsinsatser har bidragit till att minska 

långtidsfrånvaron. 

 

Sammanfattande målsättningar 

 Strategiska, kommunövergripande och långsiktiga satsningar på att säkerställa behoven av 

kompetent, behörig och motiverad arbetskraft. 

 Systematisk satsning på stora personalgrupper för att skapa rätt behörighet. 

 Systematisk satsning på genomförandet av flera omfattande reformer inom förskola och skola. Till 
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reformerna kan räknas krav på att elevernas framtida nyckelkompetenser ska tillgodoses i 

undervisningen. 

 Fortsatt satsning på tidiga insatser och ett systematiskt rehabiliteringsarbete. 

 Se över rutiner för tjänstledigheter, korta och långa vikariat för att minska omfattningen av personal 

utan fast placering. 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut avseende förändringar av 

nämndens budgetförslag. 

• Att utöka 2013 års ram med 500 tkr avseende införande av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Utöver detta anslag ska nämnden ansöka om maximalt statsbidrag. 

 

• Att inom ramen för riktade statsbidrag ska barn- och utbildningsnämnden inrätta ytterligare 28,5 

platser för yrkesvux. 

 

• Att 500 tkr avseende projekttjänst för införande av lärarlegitimation utgår fr om år 2013. 

 

• I höstpropositionen anslås 40 mnkr för ”utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända 

utanför flyktingmottagandet”. För Gislaveds kommun och Barn- och utbildningsnämnden innebär 

detta en ramhöjning för 2013 med 115,2 tkr. 

 

• I höstpropositionen anslås 15 mnkr för ”nationella prov i kommunal vuxenutbildning”. För 

Gislaveds kommun och Barn- och utbildningsnämnden innebär detta en ramhöjning för 2013 med 

57,6 tkr. 

 

• I höstpropositionen anslås 9,4 mnkr för ”en gymnasiesärskola med hög kvalitet”. För Gislaveds 

kommun och Barn- och utbildningsnämnden innebär detta en ramhöjning för 2013 med 28,8 tkr. 

 

• I höstpropositionen anslås 895 mnkr för ”en tillfällig återställning av tidigare besparingskrav år 2013 

avseende en effektivisering av gymnasieskolan”. För Gislaveds kommun och Barn- och 

utbildningsnämnden innebär detta en ramhöjning för 2013 med 2707 tkr. 

 

• Från kommunstyrelsens överförs 437 tkr avseende högskolan på hemmaplan HPH. 

 

• Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens anslag till familjecentral för år 2013 (600 tkr + 

1 000 tkr) samt tekniska nämndens anslag för asfaltering (1 000 tkr) utgår år 2013(förutom 300 tkr 

som kvarstår för barn- och utbildningsnämnden och 400 tkr för socialnämnden) för att omfördelas 

till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För socialnämnden innebär detta 950 tkr för en utökning av 

”KUL-projektet och för barn- och utbildningsnämnden en utökning av vuxenutbildning med 950 tkr.  

Omfördelningen avser endast år 2013 och kommer att återställas år 2014. 

 

• Att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att samordna uppföljningen av gymnasieelever som 

väljer att hoppa av sin utbildning, för att snabbt kunna erbjuda en aktiv insats som passar varje 

enskild elev.  Samordningen ska även innefatta ungdomar som väljer att inte söka till gymnasiet efter 

avslutad grundskola. 

 

• att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att från och med höstterminen 2013 återstarta 

föräldrautbildning, som ska erbjudas till alla föräldrar i kommunen och som riktar sig till föräldrar 

utifrån olika åldersgrupper. 150 tkr anslås för verksamheten. 
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15 Kulturnämnden  

15.1 Nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn parti  1,7 % 

Ordförande Solveig Davidsson M   

Förvaltningschef Magnus Jonsson    

15.2 Ekonomi 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 4 182 3 896 3 928     

Kostnader -25 610 -26 777 -27 851     

Nettokostnader -21 428 -22 881 -23 923 -24 952 -28 348 -30 620 -31 134 

Justering av interna intäkter/kostnader har sänkt nämndens budget med 369 tkr i förhållande till 2012. Detta kan 

påverka nyckeltalen 

 

Investeringsredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 313 -1 203 -718 -2 568 -2 000 -750 -605 

Nettoinvestering -1 313 -1 203 -718 -2 568 -2 000 -750 -605 

Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

Nämnd o adm -1 942 -1 950 -2 292 

Kulturverksamhet -18 461 -19 731 -20 199 

Föreningsbidrag -1 287 -1 337 -1 432 

Totalt -21 690 -23 018 -23 923 
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Nyckeltal 
tkr Bokslut Budget Budget 

 2011 2012 2013 

Antal årsarbetare 23 23,8 23,8 

Antal lån 244 290 250 000 250 000 

Antal lån/inv. 8,4 8,6 8,7 

Antal 
biblioteksbesökar
e 

192 354 200 000 200 000 

Antal 
biblioteksbesök/in
v. 

6,6 6,9 7,0 

Besök 
programaktiviteter 

25 786 23 500 24 000 

Antal 
besök/programakti
vitet 

28,3 29,3 30 

Antal elever dans- 
och teatergrupper 

217 200 230 

Antal föreningar 31 33 33 

15.3 Uppgift 
Kulturnämndens uppgift är att med utgångspunkt i Gislaved kommuns kulturpolitiska program bedriva 

biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, konsumentinformation, samt ge föreningsstöd. 

 

Biblioteken ger invånarna fri tillgång till kunskap, information och kultur genom att erbjuda olika typer av 

medier och programverksamhet för både barn och vuxna. 

 

Konsumentinformationen sker genom direktrådgivning över telefon, besök, e-mail och brev. 

Gymnasieelever och invandrarföreningar är prioriterade grupper. 

 

Kulturhuset Borgen bedriver konst- och utställningsverksamhet för den konstintresserade allmänheten. 

Genom att erbjuda skolvisningar ges barn- och ungdomar möjligheter att ta del av konstutbudet. 

 

Ungdomens kulturhus är en mötesplats för den unga kulturen. En viktig uppgift är att medverka till att 

ungdomar får möjlighet att skapa och framföra sin egen musik, teater, dans, konst etc. 

 

Barnkulturen är integrerad i alla delar av verksamheten. Utöver verksamheten på biblioteken och 

kulturhusen, ges ett professionellt utbud av teater för elever i förskolan och grundskolan. 

 

Kulturmiljö- och kulturminnesvården ska vårda, bevara och levandegöra kommunens kulturella särart. 

 

Ideell sektor stöds genom verksamhetsbidrag till kulturföreningar och organisationer. Nämnden beslutar 

också om arrangemangs- och projektbidrag. 
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15.4 Nämndens konkretiserade mål 
Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Trygghet, säkerhet och 
folkhälsa 

Berörda nämnder ska under 
2013 arbeta aktivt med 
handlingsprogram för skydd 
mot olyckor och med 
folkhälsoplanen/programmet 
för att skapa en bas för den 
framtida inriktningen av 
arbetet 

Att arbeta aktivt med 
handlingsprogram för skydd 
mot olyckor. 
 
Att arbeta aktivt med 
folkhälsoplanen/programmet 

Uppnått 
 

Uppnått 

Uppleva och göra 
Utveckla och samordna 
mötesplats GISLE. 

Delta i utvecklingen och             Uppnått 
 samordningen 

15.5 Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 
Inledning 

Grunden i kulturverksamheten är väl förankrad i mål och visioner för Gislaveds kommun. Förändringar i 

form av förbättringar sker i en löpande kommunikation mellan mål, brukarnas behov och verksamheternas 

möjligheter och resurser. Verksamhetsförändringarna mellan 2012 och 2013 följer den plan för 

verksamhetsutveckling som kulturnämnden tidigare har beslutat om. 

 

Biblioteken  

För att säkerställa bibliotekens verksamhet och måluppfyllelse har kulturnämnden antagit en utvecklingsplan 

för biblioteken. Inför 2013 innebär det en satsning på lördagsaktiviteter på filialbiblioteken, ökat medieanslag 

och inköp av surfplattor. Totalt tillförs biblioteken 260 tkr. 

 

Ungdomens kulturhus 

En bildgrupp för ungdomar i åldern 13-16 år startas, verksamhetsutvecklande insatser för dans-, teater- och 

musikverksamheterna. Totalt tillförs ungdomskulturen 190 tkr. 

 

Konst- och utställningsverksamhet:  

Steg två av införandet av utställningsersättningar genomförs, samt förstärkning av budgeten för 

utställningsproduktion. Totalt tillförs konst- och utställningsverksamheten 100 tkr. 

 

Föreningsanslag 

Anslagen till musik- och kulturföreningarna förstärks i samband med att nya bidragsregler genomförs från 

och med 2013. Totalt tillförs föreningsanslagen 100 tkr. 

  

15.6 Personal 
Kulturförvaltningen skall vara en arbetsplats med hög delaktighet med påverkansmöjligheter och inflytande. 

Medarbetarna skall erbjudas utvecklingsmöjligheter och deras arbetsuppgifter skall vara tydliga. En god 

arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter skall sörja för en låg sjukfrånvaro. 

 

Kulturförvaltningen omfattar tjugofem tillsvidareanställda och tre uppdragsanställda fördelat på 23,8 

årsarbetare. 
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16 Fastighetsnämnden 

16.1 Nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn parti  0 % 

Ordförande Clas Ebbeson M   

Förvaltningschef Mikael Fröler    

16.2 Ekonomi 

Driftredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 206 306 199 967 204 420     

Kostnader -218 353 -199 967 -204 420     

Nettokostnader -12 047 0 0 0 0 0 0 

        

Investeringsredovisning 
tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkt 17 792       

Kostnader -34 297 -85 460 -77 500 -68 250 -61 750 -40 650 -25 650 

Nettoinvestering -16 505 -85 460 -77 500 -68 250 -61 750 -40 650 -25 650 

        

Budget på programnivå 
Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2011 2012 2013 

Administration -9 494 -10 441 -10 909 

Hantverkare 68 310 310 

Fastigheter -7 070 7 389 8 269 

Städning 4 009 2 358 1 800 

Tvätt 182 100 140 

Fordonsservice 280 100 100 

Transporter -22 157 290 

Totalt -12 047 0 0 
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Nyckeltal 
tkr Bokslut Budget Budget 

 2011 2012 2013 

Antal årsarbetare 116,21 111,39 111,63 

Egna fastigheter 
m² BRA 

213 325 212 893 211 411 

Inhyrda lokaler m² 
LOA 

10 498 8 962 10 624 

Kostnad egna 
lokaler per m² 
BRA 

801 :19 764 :89 735 :96 

Kostnad inhyrda 
lokaler per m² 
LOA 

1 075 :12 1 189 :81 1 193 :05 

Kostnad 
städning/m² FLM-
skolor inkl 
konsumtionsvaror 
och fönsterputs 

236 :00 236 :00 238 :00 

Kostnad 
städning/m² 
förskolor inkl 
konsumtionsvaror 
och fönsterputs 

409 :00 409 :00 412 :00 

16.3 Uppgift 
Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger ska den primära verksamheten (skola, 

omsorg, fritid, kultur mm) kunna bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en service som 

motsvarar brukarnas förväntningar. 

 

Uppdraget ska utföras rationellt och med god ekonomi. Dessutom ska byggnader underhållas så att 

kapitalförstöring undviks. 

 

Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad av lokaler samt om- och tillbyggnad av 

befintliga byggnader för övriga nämnders behov. 

 

När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att hitta andra hyresgäster till lokalerna 

alternativt att de rivs eller avyttras. 

16.4 Nämndens konkretiserade mål 
Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Lärande och utveckling 

Genomför en 
konsekvensbeskrivning 
utifrån intentionen att 
anpassa antalet skolor 
till den demografiska 
utvecklingen. 
Utredningen ska 
redovisas senast i 
februari 2013. 

Delta i 
konsekvensbeskrivning 
utifrån att anpassa antalet 
skolor till den 
demografiska 
utvecklingen. 
 

 

Uppnått 
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Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Nuvarande verksamhet i 
Morforsvillan flyttas till 
annan befintlig lokal. 
Genomför en 
konsekvensbeskrivning 
utifrån att förlägga 
förskoleverksamhet till 
Moforsvillan 

Delta i 
konsekvensbeskrivningen 
utifrån att förlägga 
förskoleverksamhet till 
Moforsvillan. 
 

 

Uppnått 
 
 
 
 

16.5 Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2012 och 2013 
Det fastighetsbestånd som nämnden förvaltar förändras kontinuerligt. Från och med 2013 budgeteras 

mötesplats Gisle och dessutom tillkommer gruppbostaden vid Lästgränd. Samtidigt försvinner några 

fastigheter som har sålts under 2011 och 2012. Dessutom har fastighetsnämnden räknat med att landstinget 

tar över några fastigheter till 2013. Men vårdcentralen i Smålandsstenar beräknas vara kvar i 

fastighetsnämndens förvaltning större delen av 2013. 

 

När det gäller inhyrda lokaler ökar ytan på grund av den provisoriska vårdcentralen samt på grund av ökad 

yta för förskolan i Hestra. 

 

Energiförbrukningen medför en relativt stor kostnad för fastighetsnämnden samtidigt som det finns ett 

ambitiöst sparmål. För att nå målet krävs det resurser för investeringar och tid för att utreda, projektera 

och bygga. Till 2013 räknar fastighetsnämnden inte med att de projekt som påbörjats ska ge någon större 

effekt på förbrukningen. Av angelägna projekt inför 2013 kan nämnas ny ventilation med värmeåtervinning 

till sporthallen i Gislaved och vårdcentralen i Reftele, installation av värmepump till Nyckelpigans förskola i 

Reftele samt översyn av styr- och reglerutrustning. 

 

Effektiviseringen av städning fortsätter vilket innebär att ökningen av städkostnaderna för de interna 

brukarna har kunnat hållas på en mycket låg nivå, 0,9 %. 

16.6 Personal 
Totalt beräknas personalen uppgå till 111,6 årsarbetare. Det är en ökning med 0,2 jämfört med budget 

2012 och en minskning med 4,6 jämfört med 2011 års resultat. Budgeten inkluderar den tjänst som 

fastighetsnämnden får i anslutning till "kom hem". I landstinget har tjänsten i huvudsak ansvarat för skötsel 

av fordon. Fastighetsnämnden har egentligen inget behov av ytterligare personal inom fordonsservice. 

 

Inom städenheten är personalkostnaden ca 91 % av enhetens totala kostnad och bemanningen är direkt 

knuten till de uppdrag som enheten har. Men inom fastighetsförvaltningen är personalkostnaden endast 9 %. 

Sjukfrånvaron för städpersonalen under 2011 uppgick till 6,6 %. Målsättningen för 2013 är att den skall 

kunna hållas på samma nivå. Därför fortsätter det aktiva arbetet med rehabilitering och friskvård för att 

hålla nere sjukfrånvaron. 

 

Fastighetsnämnden arbetar också aktivt med kompetensutveckling och under 2013 skall samtliga 

lokalvårdare, anställda av Fastighetskontoret, har gått SRY-utbildning (servicebranchens yrkesnämnd) och 

att 85 % av personalstyrkan då har klarat yrkescertifikat. 
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17 Läsanvisningar av tabellerna med mål i budgetdokumentet 
Förklaringar: 
Konkretiserade mål= De konkretiserade målen (inriktningen) är förväntningar eller krav på hur nämndernas 

tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, 
kommunstyrelsens ledningsidé och de finansiella och personalpolitiska målen. 

Styrmått: Mättal som är till för att se i vilken riktning vi är på väg. 

Mål= Vilken målsättning har nämnden för styrmåttet, t ex 80%, Uppnått, antal 

Målområde Konkretiserade mål Styrmått Mål 

Trygghet, säkerhet 
och folkhälsa 

Berörda nämnder ska under 
2013 arbeta aktivt med 
handlingsprogram för skydd 
mot olyckor och med 
folkhälsoplanen/programmet 
för att skapa en bas för den 
framtida inriktningen av 
arbetet 

Antal kommunanställda 
i Gislaveds kommun 
som utbildats i 
brandskydd. 

100% 

Antal anställda i Gnosjö 
kommun som utbildats i 
brandskydd. 

100% 

Nå varje 
kommuninvånare med 
olycksförebyggande 
budskap minst vart 
fjärde år. 

100% 

Andel 
räddningsinsatser där 
allmänheten utfört 
skadebegränsande 
åtgärder 

100% 

Andel bränder som 
förvärrats efter att 
räddningstjänsten 
påbörjat insats 

0% 

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

100% 

Anspänningstid 100% 

Uttnyttjad övningstid för 
heltidsanställd 
utryckningspersonal 

100% 

Utnyttjad övningstid för 
räddningspersonal i 
beredskap 

100% 

Antal tillsyner 170 

Avvisade förelägganden 0% 

Andel av de olyckor 
som föranlett 
räddningsinsats som 
också utretts 

100% 
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