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Interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt
pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kelly Abdulrahman (V) och Bengt-Ove Erikson (V) har den 13 maj 2018 lämnat
in en interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt
pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun.

Interpellationen är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Beslutsunderlag
Interpellation från Vänsterpartiet, daterad den 13 maj 2018

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att interpellationen får ställas, samt

att interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
den 18 juni 2018.

Expedieras till:
Kelly Abdulrahman
Bengt-Ove Eriksson
Margareta Lindgren
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Svar på interpellation angående förskolans förutsättningar att
fullfölja sitt pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kelly Abdulrahman (V) och Bengt-Ove Erikson (V) har den 13 maj 2018 lämnat
in en interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt
pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun. Interpellationen är ställd till barn-
och utbildningsnämndens ordförande.

Interpellanterna undrar följande:
-Hur tänker den politiska ledningen för förskoleverksamheten agera för att
förbättra arbetsmiljön inom förskolan?
-Hur har det statsbidrag som Gislaveds kommun erhållit för att minska
barngrupperna använts, hur kommer det sig att ej alla medel använts, enligt
tidigare uppgifter i SVT- Jönköping kommer Gislaved att bli
återbetalningsskyldiga för ej använt statsbidrag med 236 833kr.
-Hur kan ledningsfunktion, administrativt stöd och basfunktioner (lokalvård
m.m) förbättras så att förskollärarna ges rimliga förutsättningar att utföra sitt
pedagogiska uppdrag? Behövs resursförstärkning?

Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2018 att godkänna att
interpellationen får ställas.

Kelly Abdulrahman (V) är inte närvarande på dagens sammanträde och
ordföranden föreslår därför att ärendet överlämnas till kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Interpellation från Vänsterpartiet, daterad den 13 maj 2018
Kommunfullmäktige den 17 maj 2018, § 66

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet överlämnas till kommunfullmäktiges sammanträde den 30
augusti 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vänsterpartiet Gislaved                INTERPELLATION                                

                                            Till  Margareta Lindgren                                                                                                         

                                            Ordförande i Barn-och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                     
Förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag i Gislaveds 

kommun 

 I nu gällande styrdokument för Gislaveds kommun betonas, att hela kommunen har ett 
ansvar för barnens uppväxtvillkor och att förebyggande och främjande arbete för barn och 
unga ska prioriteras. En bra förskola är ett av fundamenten för att kunna uppnå de uppsatta 
målen. Hur ser då förutsättningarna ut i Gislaved? Finns det tillräckligt många utbildade 
förskollärare? Är barngruppernas storlek rimlig i förhållande till det pedagogiska uppdrag 
som ska utföras? Har förskolepersonalen en god arbetsmiljö?  

Vänsterpartiet Gislaved har nyligen mottagit information från förskolepersonal som tyder på 
avsevärda missförhållanden när det gäller förskolans arbetsmiljö, åtminstone i vissa delar av 
kommunen. Det handlar om stor obalans mellan barngruppers storlek i förhållande till 
tillgänglig personal och en betydande sårbarbarhet för plötsliga händelser i form av 
sjukfrånvaro m.m. Inte minst tycks det administrativa stödet till personalen vad gäller 
vikarieanskaffning vara minimalt. Det är helt oacceptabelt att -som nu tycks ske i rätt stor 
utsträckning- förskollärarna själva ska söka efter vikarier under tidiga morgontimmar, 
samtidigt som de tar emot barnen. Till detta ska läggas att personaltäckningen under de 
mest kritiska timmarna på dagen, kl. 06.00-07.00,  kan vara så låg att en personal tvingas 
vara ensam med 15 barn.  

Överlag tycks personalen i stor utsträckning få vara tusenkonstnärer och lösa bemannings- 
och samordningsproblem på egen hand. Det är förvisso bra med delaktighet och ansvar men 
inte till priset av försämrad hälsa och begynnande tecken på utmattningsdepression. En 
förskollärare som vi haft kontakt med berättar: ” Många av pedagogerna befinner sig på 
gränsen till utmattning. Symptom som gråt, oro, ångest, ilska, sömnlöshet, minnesluckor, 
huvudvärk, illamående, värk i bröstet, yrsel, utslag. Detta är bara några av  ganska vanliga 
symptom.” 

Till skillnad från annan pedagogisk personal sker personalutbildning mestadels på kvällstid, 
efter arbetets slut, vilket upplevs tröttande, särskilt som arbetsgivaren tydligen ej bjuder på 
någon form av förtäring.  

Förutom sina ordinarie pedagogiska uppgifter förutsätts förskolepersonalen hjälpa till med 
städning, disk, tvätt, matlagning, samtal angående fastighetsskötsel m.m.  



Om vi menar allvar med att förskolan är ett av fundamenten i det förebyggande arbetet med 
att ”bygga starka barn så vi slipper laga trasiga vuxna” – varför respekterar då inte Gislaveds 
kommun i högre grad förskollärarna som professionella pedagoger? 

Vi önskar svar på följande frågor:  

- Hur tänker den politiska ledningen för förskoleverksamheten agera för att förbättra 
arbetsmiljön inom förskolan 

- Hur har det statsbidrag som Gislaveds kommun erhålllit för att minska 
barngrupperna använts? Hur kommer det sig att ej alla medel använts? Enligt tidigare 
uppgifter i SVT-Jönköping kommer Gislaved att bli återbetalningsskyldiga för ej 
använt statsbidrag med 236 833kr. 

- Hur kan ledningsfunktion,administrativt stöd och basfunktioner (lokalvård m.m) 
förbättras så att förskollärarna ges rimliga förutsättningar att utföra sitt pedagogiska 
uppdrag?   Behövs resursförstärkningar?                                                                                                   
 
2018-05-13 
 
Kelly Abdulrahman, ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige 
 
Bengt-Ove Eriksson, gruppledare  

 

 

 

 

 

 



Interpellation ställd till den politiska majoriteten i Gislaveds kommun. 
 
Idag fick jag i brevlådan information om den kommunala folkomröstningen gällande placering av en 
ny sim- och badanläggning. 
 
I den står information om de olika områdena, samt röstalternativ m.m. 
 
Alternativen MOSSARP och GISLE kan nog inte missuppfattas men alternativet AVSTÅR lämnar en del 
frågetecken... 
 
I foldern står följande: 
 
"Detta alternativ innebär att du vill rösta i folkomröstningen men du av någon anledning avstår från 
att rösta på GISLE eller MOSSARP. Röstar du på AVSTÅR är din röst giltig och räknas in i 
valdeltagandet." 
 
Här måste alla som rösta få veta vad det innebär. 
 
Betyder det att om det är 25% som röstar AVSTÅR, 16% som röstar GISLE och 15% som röstar 
MOSSARP att AVSTÅR vinner och att frågan därmed får tas från början igen? 
 
Eller innebär det att valdeltagandet gjort omröstningen giltig eftersom det är över 55% som röstat, 
och att alternativet GISLE vinner i det ovan givna exemplet. 
 
Jag kan som inte ens som fullmäktigeledamot säkert tala om vad en röst på AVSTÅR innebär, och det 
betyder antagligen att många av de som är röstberättigade i folkomröstningen inte heller kan det.  
 
Därför är det oerhört viktigt att det klargörs på fullmäktiges sammanträde i augusti vad en röst på 
AVSTÅR innebär för att folkomröstningen inte skall betraktas som komplicerad och svårförståelig, 
och för att medborgarna ska veta vad som röstar på. 
 
Observera! Jag frågar endast vad en röst på AVSTÅR innebär, och önskar alltså ingen debatt om 
placeringar, renoveringar etc.  
 
För Liberalerna 
 
Fredrik Sveningson, gruppledare 
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Maria Thorup

Från: Larsgöran Lundström
Skickat: den 27 juni 2018 04:58
Till: Maria Thorup
Ämne: Entledigande

Hej! Det är ju inte lång tid kvar på mandatperioden men eftersom jag flyttat från kommunen och numera bor i 
Värnamo begär jag härmed entledigande från mitt uppdrag som ersättare i valnämnden.  
 
Med vänlig hälsning 
Larsgöran Lundström (KD) 
 
Skickat från min iPad 



Beslutande Rose-Man Modén (S), ordförande
Lis Melin (M)
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum
20 18-08-17

Vb § 23 Dnr: KS.2018.3

Fyl 1 nadsval, ersättare i stiftelsen Torghuset

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2018 att godkänna Rune Johanssons (S)
avsägelse från uppdraget som ersättare i stiftelsen Torghuset.

Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Naile Azizi (5) som ny ersättare i
stiftelsen Torghuset.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 17 maj 2018, §68
Nominering från Socialdemokraterna i Gislaved, daterad den 14 augusti 20 1 8

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja Naile Azizi (S), Järnvägsgatan 1 7 lgh 1002, 333 31 Smålandsstenar, som
ny ersättare i stiftelsen Torghuset till och med den 31 december 201 8.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

J usterares signatur Utdragsbestyrkande



c. k1er.nc:krat.erna
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Gislaved den 14 augusti 2018

Nominering till stiftelsen Torghuset

Till
Valberedningen
i Gislaveds kommun

Ersättare

Gislaved dag som ovan,

/
‘Marie Johansson

Gruppledaré Socialdemokraterna

Nalle Azizi (

Järnvägsgatan 17 Igh 1002
333 31 Smålandsstenar
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Valärende, entledigande av ledamot i fritidsnämnden och ersättare i
stiftelsen Torghuset

Ärendebeskrivning
Rune Johansson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
fritidsnämnden och ersättare i stiftelsen Torghuset.

Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Gunilla Westerholm (S) som ny
ledamot i fritidsnämnden.

Någon nominering till ny ersättare till stiftelsen Torghuset har inte inkommit
till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Rune Johansson (S), daterad den 26 april 2018
Nominering från Socialdemokraterna, daterad den 14 maj 2018
Valberedningens presidium den 16 maj 2018, § 18

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Rune Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i
fritidsnämnden och ersättare i stiftelsen Torghuset, samt

att välja Gunilla Westerholm (S), Käringahult Haga, 333 92 Broaryd, som ny
ledamot i fritidsnämnden till och med den 31 december 2018.

Expedieras till:
Rune Johansson
Gunilla Westerholm
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten



Från: Martina Curenstam  
Skickat: den 7 augusti 2018 10:32 
 
Ämne: Lämnar politiskt uppdrag 

 

Hej! Vet inte om du ska ha detta, men jag hoppar av mitt uppdrag som ersättare i BUN med 

omedelbar verkan. Björn Olsson, Fredrik Svenningsson och Lars Park har fått info om detta 

under dagen. Tänkte att det ska väl upp nånstans att det blir ändringar i nämnden. 

 

Tack för givande fyra år! Jag slutar av olika anledningar, men framför allt hur mitt parti 

agerar i viktiga frågor på riksnivå, och det kan hag inte stå bakom. Har funderat länge, men 

vill hoppa av nu innan valet.  

 

Som sagt, BUN har varit givande och jag har lärt mig mycket! Tack! 

 

Martina  

 

--  

Martina Curenstam 

 



 

Bokslut nämnder 2017 

Socialnämnden  
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1 Nämndernas verksamhetsberättelse 

1.1 Nämndens grunduppdrag 

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 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. 

1.2 Nämndredovisning 

     

 Namn Parti  

Ordförande 
Maria Gullberg 

Lorentsson 
M  

Förvaltningschef 
Carina Helgesson-

Björk 
  

    

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnad 764 587 753 524 776 271 -22 747 

./, intäkter -181 346 -160 619 -180 783 20 164 

Nettokostnader 583 241 592 905 595 488 -2 583 

     

Nettoinvesteringar 2 834 3 986 2 932 1 054 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader) tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 2017 

Förvaltningsövergripande 17 411 27 757 19 062 8 695 

Individ- och familjeomsorg 114 554 112 887 102 871 10 016 

Vård och omsorg 309 974 273 171 276 235 -3 065 

Funktionshinder och stöd 141 303 179 091 197 320 -18 229 

     

     

Totalt 583 241 592 905 595 488 -2 583 
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1.3 Nämndens ordförande har ordet 

Varje år gör socialförvaltningens medarbetare skillnad för våra kommuninvånare. Vi försöker varje år 

utveckla förbättra och förfina verksamheten. Vilket också sker med hjälp av ny teknik, 

verksamhetsutveckling och inte minst kompetensen hos all personal. Varje år ställs vi också inför 

utmaningar och varje år löser vi dem. Vårt uppdrag förändras utifrån hur omvärlden förändras. Vi får 

inte låta bli att lyfta blicken. 

Mycket av den vård som bedrivs i Sverige bedrivs i kommunalregi, nästa all omsorg sker i kommunal 

regi, det är alltså ytterst viktigt att vi är på topp och på tå. Det är vår skyldighet att på bästa sätt ta 

tillvara invånarnas behov och deras skattepengar. Trots att medborgarnas behov är omöjliga att sätta 

pengar på gör socialförvaltningen nära nog ett noll resultat gentemot budget. 

En sak bekymrar mig ännu och det är vår höga sjukfrånvaro, men uppdraget finns till förvaltningen att 

på djupet analysera detta. En annan sak glädjer mig enormt och det är när vi tittar på hur otroligt vi 

förbättrat antalet anställda som jobbar heltid över de sista tre åren från 34 procent till 88 procent. 

Att säga att det är unikt har jag ej belägg för, men att det är fantastiskt roligt tycker jag. 

1.4 Verksamhet 

Arbetet övergripande i förvaltningen har under året präglats av omstruktureringsbehov utifrån den 

inledda implementeringen av en ny kommunövergripande styrmodell samt ett ökat behov av att klara 

omställning till en allt mer digital verksamhet. 

Arbetet med att införa olika delar inom området E-hälsa har pågått kontinuerligt under året. 

Utvecklingsledare för IT ingår i det länsövergripande chefnätverket kring frågorna, som sedan förs 

över till den lokala nivån. Välfärdsteknologi är en viktig fråga för att kunna utveckla våra verksamheter 

framåt. En annan kritisk faktor för vårt arbete hur kärnverksamheternas beredskap för förändring ser 

ut. Att börja arbeta med nya verktyg är ibland en stor omställning som kräver beredskap, motivation 

och låg konkurrens av andra förändringsprocesser. 

Individ och familjeomsorgen har under de senaste åren påverkats av den stora inströmningen av 

nyanlända. Då inströmningen av ensamkommande barn har minskat har en förändring av 

boendeorganisationen genomförts under året. 

Flyktingmottagandet omfattade 37 personer som skulle bosättas under året inkl. kvotflyktingar. AMO 

har under året fått ett utökat uppdrag vad det gäller bosättningen av nyanlända. Uppdraget omfattar 

även familjeåterföreningar till ensamkommande barn samt för ungdomar inom kommunens HVB-hem. 

Det stora och omfattande flyktingmottagandet i kommunen har lett till ett ökat tryck på bostäder i 

kommunen vilket föranlett att det nu inte finns lediga bostäder att tillgå. Bosättningsuppdraget har 

varit svårt att utföra då det inte finns lediga lägenheter. Ankomstboendet Solbacka öppnades tillfälligt 

under några månader men har nu avvecklats igen. 

Boendeorganisationen för ensamkommande barn har setts över och förändrats. Nu finns två HVB-

hem för barn i Reftele och Anderstorp med sammanlagt 26 platser. I Smålandsstenar finns ett 

stödboende för ca 30 ungdomar. Det är svårt att prognostisera omfånget av den framtida 

verksamheten. Många av ungdomarna hinner fylla 18 år innan de får uppehållstillstånd, skrivs upp i 

ålder eller återförenas med sin anhöriga. Behov finns att ytterligare se över verksamheten. 

Samarbetet med skolan fungerar bra. 

Samtliga ansökningar om försörjningsstöd utreds med stor noggrannhet, såväl i nybesöksgruppen som 

i återbesöksgruppen. Utredningsarbetet är kvalificerat och präglas av ett gediget arbete där 

uppgifterna kontrolleras för att säkerställa att beslutet blir korrekt. Arbetet har även inriktats på att 

förstärka barnperspektivet i handläggningen. Enhetens rehab-arbete har medfört att åtskilliga klienter 

blivit självförsörjande då de fått rätt ersättning i form av t.ex. sjukersättning. Många nyanlända 
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kommer fortfarande och det har medfört ett fortsatt ökat tryck i nybesöksgruppen. 

AMO har genomfört och slutfört ålagda uppdrag inom de olika verksamheterna. Monteringen har ett 

mycket bra samarbete med de företag som erbjuder legoarbete till AMO. Fixartjänsten har utvecklat 

ett samarbete med Räddningstjänsten för information om ett säkert hem samt lämnar broschyrer vid 

sina besök. Detta kommer att utvecklas ytterligare. En satsning på långtidsarbetslösa är att de erbjuds 

arbete i stället för sysselsättning. Antalet Extra tjänster ökar i kommunen.. De arbetslösa erbjuds en 

3 månaders anställning via AMO och därefter en anställning på den förvaltning där praktik och första 

anställningsperioden varit. 

En gemensam överenskommelse har undertecknats mellan Gislaved, Gnosjö, Värnamo (GGV) och 

Arbetsförmedlingen om samverkan kring målgruppen unga 16-24 år, Dialogen för Ung till Arbete 

(DUA). DUA har utökats till att även omfatta nyanlända och arbetet kommer att fortskrida under 

hösten. Uppdraget innebär nära samarbete med vuxenskolan. 

Uppstarten av Ung Individ har givit en positiv respons hos både brukare men också det externa 

samarbetet mellan socialtjänsten och Barn och utbildningsförvaltningen har avsevärt förbättrats. På 

länsnivå har vi fått gehör för satsningen på Ung Individ och det finns med i det länsövergripande 

samarbetet. Samverkan med Vuxenenheten fungerar allt bättre och den vård som erbjuds på 

hemmaplan ger goda resultat ekonomiskt. 

Det behövs ett bättre samarbete kring personer med psykisk ohälsa då brukarna ofta även har en 

psykisk problematik i sitt riskbruk/missbruk. 

Familjecentralen i Smålandsstenar öppnade under våren. Socialjoursverksamheten förändrades fr o m 

den 1 februari då 11 kommuner gick samman i en gemensam socialjour. 

Stödet till Arbetskooperativet Gislavedsrallarna har resulterat i att de för första gången har två riktiga 

entreprenader- Stationshuset i Smålandsstenar och Matsalen i kommunhuset. Verksamheten är ett 

viktigt redskap för brukarinflytande och sysselsättning. 

Inom vård- och omsorg börjar verksamheten återhämta sig efter flera år av förändringar och 

anpassningar. Arbetsmiljö och stämning på områdena är mer positiv samtidigt som utvecklingsarbete 

pågår fortlöpande. Dock ses en hög sjukfrånvaro och detta är ett arbete som ständigt måste pågå 

tillsammans med kommunhälsan. 

Rätten till heltid är fullt införd men det finns en viss oro i verksamheten. Oron bestå i att man är 

osäker på om utökningarna används tillräckligt effektivt. Bemanningsenheten har fortfarande inte 

kommit igång i tillräcklig omfattning. Mycket beror på att bemanningsenheten inte kan leverera 

personal i den utsträckning som motsvarar verksamhetens behov. Fler undersköterskor måste 

anställas. 

Under året har ett team för "Trygg och säker hemgång" startats. Detta för att möta de förändringar 

som kommer i och med förändrad samverkan för kommuner och landsting 2018. Arbetet bygger på 

att de flesta tillfrisknar bäst och snabbast i det egna hemmet, vilket även innebär att behovet av 

korttidsplatser kan påverkas på sikt. Det innebär också att när regelverket för hemgång från 

sjukhuset förändras kommer det att finnas en bättre beredskap att komma hem till den egna 

bostaden. 

Fastighetsförvaltningen har under året tagit över leverans och hämtning av prover och post till 

vårdcentralen, apoteket och vård- och omsorgsboenden. 

Lägenheter i vård- och omsorgsboendena är väluthyrda men det finns lägenheter lediga. Ekbacken är 

ett område som haft någon ledig lägenhet i stort sett hela året. Några permanenta lägenheter har 

periodvis använts för korttidsvistelse. 

Under våren har nämnden fattat beslut om rekommendationen från SKL om kvalitet i särskilt 
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boende. Ett första utkast är framtaget om hur arbetet skall fortsätta. 

Omfånget i hemtjänsten varierar. Svårigheter finns med att fortlöpande anpassa personalstyrka och 

schema efter de behov som finns och efter de ekonomiska förutsättningarna. Nöjdheten med 

hemtjänsten är fortsatt god. 

Frågan om lokaler till hemvården i Gislaved är löst. Avtal med Weland är tecknat av fastighets- och 

serviceförvaltningen. Personalen är mycket nöjda med att äntligen få permanenta lokaler som 

underlättar samarbete. 

Funktionshinderverksamheten i egen regi har bedrivits i ungefär samma omfattning som under förra 

året. Mycket arbete har lagts ner i att genomföra heltidsprojektet, vilket inneburit stora 

schemaförändringar i samtliga verksamheter. Det är stora svårigheter att finna personal med rätt 

kompetens, vilket innebär att mycket arbetstid går åt till rekryteringar. 

Arbete pågår också gällande planering av nya gruppbostäder, där också möjligheten att ev använda 

Östergården prövas. Daglig verksamhet är också i behov av nya och i viss mån ombyggnation av 

lokalerna. 

Behoven av korttidsvistelse inom LSS växlar ständigt vilket innebär att verksamheten är mycket 

svårplanerad. Planeringen av ett nytt korttids har dragit ut på tiden men behovet av en ny 

korttidsverksamhet är stort. Ett beslut om barnboende har beviljats och verkställs under året. 

1.5 Måluppfyllelse 

Socialnämndens måluppfyllelse bedöms vara god. Ett antal mål har karaktären att gälla under en 

längre period och för dessa är det svårt att bedöma dem som helt uppfyllda vid årets slut. Fyra mål 

bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut. 

 Medborgarnas digitala delaktighet ska öka utifrån arbetet med eHälsa enligt konceptet 

trygghet, service och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi 

 Ökad samverkan och samarbete kring integration i och med civilsamhället samt öka 

kunskapen kring integration och mångfald 

 Förbättrad kommunikation och information gentemot näringsliv och invånare 

 Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra minst 35 procent av inköpta livsmedel i 

förvaltningens kökAndelen ekologiska livsmedel ska utgöra minst 35 procent av inköpta 

livsmedel i förvaltningens kök 

 Inom socialnämndens verksamheter är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.  

Utifrån rådande omständigheter anser socialnämnden sig uppfylla kravet på god ekonomisk 

hushållning. 

1.6 Ekonomiskt resultat 

Resultatet för 2017 för socialnämndens samlade verksamheter är totalt - 2 583 tkr vilket är drygt 0,5 

procents avvikelse gentemot budget. Senaste prognosen visade på ett litet överskott och 

försämringen mot tidigare prognos beror framförallt på minskade intäkter för flyktingverksamheten 

de senaste månaderna, ökade kostnader för bemanningspersonal inom den kommunala hälso- och 

sjukvården (inhyrda sjuksköterskor), större obalans än prognostiserat på några områden inom vård- 

och omsorg samt att semesterlöneskulden blev mycket högre än beräknat. 

Socialnämnden har under året haft kostnader för flyktingverksamhet på 4 409 tkr som inte har 

kunnat återsökas från migrationsverket. Dessa förväntades täckas av de övergripande flyktingmedlen 

när fördelningsmodellen setts över vilket ännu inte är klart. Socialnämnden har i tidigare under året 

aviserat att man avsåg att komma tillbaka i bokslutet med begäran om att få dessa kostnader täckta av 
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de statliga flyktingmedlen för 2017 om inte vilket man nu kommer att göra. Ersättningar från 

Migrationsverket angående ensamkommande barn halverats jämfört med 2016. Intäkter rörande 2016 

har inkommit 2017 som påverkar resultatet i positivt riktning, totalt 19 000 tkr. Utan dessa intäkter 

hade socialnämnden haft ett högre underskott. 

Individ- och familjeomsorgen har totalt ett överskott om 10 016 tkr. Det har varit minskade 

kostnader för ordinarie försörjningsstöd och ökade kostnader för försörjningsstöd till flyktingar. 

Detta beror på att kostnaderna ökar för försörjningsstöd till flyktingar då etableringsersättningen 

upphört för många nyanlända. Det föreligger även en väntetid hos Arbetsförmedlingen gällande 

handläggningstiden avseende glappet för flyktingarna varvid de ansöker om ekonomiskt bistånd för sin 

försörjning fram tills etableringsersättningen kommit igång. Kostnader för tillfälliga boenden har ökat 

med anledning av bostadsbristen, både vad gäller flyktingar såväl som övriga sökande. Kostnader för 

tandvård har också ökat under 2017. Kostnaden för flyktingboendet på Solbacka blev 281 tkr. Dessa 

kostnader har inte budgeterats tidigare och påtersökas ur kommunens flyktingpengar. 

Arbetsmarknadsorganisationen visar en negativ budgetavvikelse på 804 tkr. Det beror på att intäkter 

på extratjänster motsvarande ca 1200 tkr som budgeterats 2017 kommer som intäkt 2018. 

Verksamheten med ensamkommande barn visar ett totalt överskott på 9185 tkr. Verksamheten har 

minskats under året. HVB-hemmet Mofors har avvecklats och Kastanjegården har öppnat. HVB-

hemmet Furugården i Smålandsstenar och gjorts om till stödboende med 26 platser. Under året har 

de externa placeringarna minskats och omförhandling av alla avtal har skett och därför har externa 

placeringskostnader minskats. 

Barn och familj visar ett budgetöverskott på 1608 tkr. Den positiva avvikelsen baseras främst på 

probelm att under det gångna året rekrytera socionomer och att det under perioden uppstått 

vakanser. En fortsatt låg nivå avseende externa placeringar som grundats på en grundlig analys av 

möjligheterna till alternativa insatser för att exkludera dyra HVB-placeringar har också påverkat 

resultatet. 

Vård- och omsorg redovisar totalt ett negativt resultat på - 3065 tkr. Resultatet beror framförallt på 

svårigheter att rekrytera sjuksköterskor vilket inneburit ökade kostnader för köp från 

bemanningsföretag, högre semesterlönseskuld än tidigare år samt obalans på några vård- och 

omsorgsboenden. 

Utförandet av hemtjänsten i egen regi visar på ett underskott på 6 560 tkr. Personalkostnaderna går 

inte i hand med intäkterna. Ett förändringsarbete är påbörjat och en effektiviseringen i tätorterna 

samtidigt som förvaltningen har fått i uppdrag att genomlysa verksamheten, ett arbete som pågår. 

Vård- och omsorgsboendena totalt visar också på ett underskott motsvarande drygt 3 000 tkr. Det 

är några av boendena som är i obalans. Obalansen ökade de sista månaderna under 2017. Hög 

sjukfrånvaro samt ökad semsterslöneskuld är några av orsakerna. 

Även invånarnas behov av hemtjänst har under året legat på en nivå över budgeterade medel och 

underskottet för hemtjänst är drygt 5 300 tkr 2017. Vilket innebär att det samlade underskottet för 

hemtjänst är drygt 13 000 tkr. 

Den kommunala hälso- och sjukvården lämnar en positiv avvikelse utifrån budgeten, det beror främst 

på att rekryteringen till "Trygg och säker hemgång" tagit lite längre tid än beräknat. 

Den största ekonomiska negativa obalansen ses inom funktionshinderområdet, verksamheten har ett 

underskott på 14 000 tkr för året. Underskottet beror på ökade behov och att antalet externa 

placeringar ökat gällande gruppbostäder, daglig verksamhet och boendestöd, vilket medfört ökade 

kostnader. Det har också tillkommit nya personlig assistans-ärenden i privat LSS. 

Sjuklöneersättningen till privata assistans-bolag har också ökat. En genomgång av nuvarande avtal med 

Solbacken AB pågår. En översyn har genomförts gällande om en del av de ökade behoven kunde 
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täckas med statliga medel från migrationsverket vilket översynen visat och ansökan är lämnad. 

Gruppbostäder och daglig verksamhet i egen regi visar tillsammans ett överskott, vilket visar att 

schemaförändringar och en allmän återhållsamhet har gett resultat. 

Korttidsverksamheten och personlig assistans redovisar ett underskott med - 3 000 tkr. Under de 

senaste åren har det skett en stor ökning av beslutade timmar, framförallt inom personligassistans 

vilket delvis hänger ihop med försäkringskassans förändrade bedömningar. 

Förvaltningsövergripande beror överskottet framförallt på att de medel som finns till nämndens 

förfogande för att kunna omfördela under löpande budgetår inte tagits i anspråk. 

1.7 Investeringsredovisning 

Socialnämndens investeringar visar ett outnyttjat utrymme på 1 084 tkr (budget 3 986 tkr. En del av 

summan beror på förseningar kopplade till flytten in i nya lokaler vid Weland för hemvården men 

även IT- inveteringar som inte kunnat genomföras i den takt som planerats. 

De större investeringarna under året 

 525 tkr HVB Kastanjegården (möbler) 

 1 700 tkr flytt till  Welands lokaler ( kontorsinredning och möbler i huvudsak)  

1.8 Personal 

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig 

framgångfaktor för alla verksamheter. Idag finns svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare 

inom socialförvaltningens samtliga verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och 

samtidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget innebär att behovet av 

nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort i samtliga av socialnämndens verksamhetsområden. 

Årets medarbetarenkät visade på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade 

verksamhet men det finns områden att arbeta vidare med som tex, arbetsbelastningen. 

Det är även viktigt att intensifiera arbetet med Attraktiv arbetsgivare, men också noggrant följa, 

analysera och planera kompetensförsörjningen framöver. 

Inom programområde Funktionshinder och Stöd har personalen en hög kompetens. I stort sett all 

tillsvidareanställd personal har som lägst en gymnasieutbildning, oftast vård- och omsorgsprogrammet 

eller barn- och fritidsprogrammet (några undantag finns inom personlig assistans). Många 

medarbetare har dessutom en YH-utbildning till stödpedagog och/eller annan specialistkompetens. 

Samtliga bistånds- och LSS-handläggare har adekvat utbildning och flera har också gått olika 

påbyggnadsutbildningar. Det gäller även administrativ personal och områdeschefer. Utmaningen är att 

behålla denna höga kompetensnivån. 

Inom individ- och familjeomsorgen kommer rekryteringsbehovet inom samtliga områden förväntas 

vara högt och svårigheter finns att hitta behörig personal. Fr.o.m. 2014 finns behörighetskrav för 

socialsekreterare som arbetar med barn att de ska ha en socionomexamen eller motsvarande. En 

utmaning är att få en verksamhet som klarar de av Socialstyrelsen uppställda kraven på behörighet för 

handläggare som arbetar med barn. 

Mer än 90 procent av omvårdnadspersonalen inom programområde vård- och omsorg har formell 

kompetens på gymnasienivå. Personal som sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter uppfyller 

arbetsgivarens kompetenskrav. Programområdet har under flera år erbjudit utbildning på 

högskolenivå inom psykiatri och demens, personcentrerad omsorg och palliativ vård för alla personal. 

Kockutbildning och utbildning av aktivitetspedagoger på yrkeshögskolenivå har genomförts. 

Verksamhetsledare och områdeschefer erbjuds ledarskapsutbildning på högskolenivå. En av de stora 
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utmaningar är att behålla nuvarande kompetensnivå och möta nya personalbehov. Det senaste året 

har svårigheten med att rekrytera sjuksköterskor eskalerat och skapat svårigheter för verksamheten. 

1.8.1 Personalpolitiska mål 

1.8.1.1 Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

   Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6,2 6,7 8,1 9,4 

Långtidsfrånvaro 
Andel långtidssjuka av 

total sjukfrånvaro 
57,3 48 50,3 52,1 

Utvecklingssamt

al 

Andel anställda som 

haft utvecklingssamtal 
91 75,1 81,5 84 

Heltid/deltid 
Andel kvinnor som är 
anställda på heltid 

35 40,6 49 88 

 
Andel män som är 

anställda på heltid 
58,8 66,7 76 97 

 
Andel kvinnor som är 

anställda på 75-99% 
45,1 41 37 8 

 
Andel män som är 

anställda på 75-99% 
22,1 19 14 1 

 

Andel kvinnor som 

arbetar  mindre än 

75% 

20 18,4 14 4 

 

Andel män som 

arbetar mindre än 

75 % 

19,1 14,3 10 1 

Resultat 

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ökar vilket är allvarligt. I Gislaveds kommun 

är socialförvaltningen en av de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro. Socialnämnden har under 

året gett förvaltningen i uppdrag att analysera den ökande sjukfrånvaron och som behöver göra för 

att minska den. En första delrapport lämnades under hösten. 

Andelen som haft utvecklingssamtal har ökat något sedan föregående år, vilket är positivt men det är 

en bit kvar till målet på 91 procent. 

Andelen som har en heltids anställning har ökat markant under året, för kvinnor från 49 procent till 

88 procent 2017. Även hos män ses en ökning. 

Analys och slutsatser 

Ökningen av sjukfrånvaron är i linje med ökningar inom hela arbetsmarknaden. Svårigheterna att 

rekrytera medarbetare medför en ökad arbetsbelastning på många arbetsplatser vilket i sin tur kan 

leda till en högre sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvarons andel jämfört med 2015 har ökat något, men är 

ändå klart lägre än den var under åren 2013 och 2014. 

Andelen som uppger att de haft utvecklingssamtal har ökat sedan 2015. Den ökade 

personalomsättning samt antalet nya anställda chefer påverkar delvis att målet inte uppnåtts. 

Andelen som har en heltids anställning har ökat markant under året, för kvinnor från 49 procent till 

88 procent 2017. Även hos män ses en ökning. Sammantaget kan stora delar av ökningarna antas vara 

relaterade till heltidsprojektet, och är glädjande ur ett jämställdhetsperspektiv. Dock väljer 

fortfarande många medarbetare att inte arbeta heltid vilket är något som förvaltningen behöver 

arbeta med framöver. 
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1.9 Miljö 

Fastighetsnära insamling är införd och upplevs fungera bra i de flesta av förvaltningens verksamheter. 

Vad det gäller inköp av ekologiska livsmedel har en ökning skett från 32 procent 2016 till 37 procent 

år 2017, vilket innebär att målet på 35 procent 2017 är uppnått. För sex av åtta tillagningskök utgör 

andelen ekologiska livsmedelsinköp mer än 35 procent. Förvaltningen arbetar på många sätt för att 

minska resandet i bil och miljöombud finns på samtliga enheter/områden. 

1.10 Intern kontroll 

Förvaltningens interna kontrollarbete bygger på en process bestående av riskanalyser, framtagande av 

intern kontrollplan, planering och utförande av kontroll och rapportering. 

Riskanalyserna genomfördes i programområdenas ledningsgrupper under våren 2017, en värdering i 

form av en risk och sannolikhetsanalys genomfördes i socialchefens ledningsgrupp. Ett antal särskilt 

stora sårbarheter lyftes då fram i ett förslag till en internkontrollplan som sedan antogs i nämnd. 

Kontrollarbetet har genomförts med målet att göra en baslinjemätning, för att sedan i nästa steg 

anordna ett väl grundat förbättringsarbete i syfte att minska/eliminera riskerna. 

Process/rutin/syste

m 
Risk 

Kontrollmome

nt 
Resultat 

Förslag på 

åtgärder 

Fysisk miljö Ej säkerställt att personlarm fungerar Säkerställ 

löpande tester av 

samtliga 

personlarm 

Alla enheter 

som hanterar 

personalarm 

har inte 

rutiner för att 

säkerställa att 

dessa 

fungerar 

Ta fram 

rutiner för 

personallarm 

för 

förvaltningen, 

implementera 

Fysisk 

miljö/ansvar/kompeten

s 

Efterlevnad av bestämmelserna om 

systematiskt brandsskyddsarbete (SBA) 

Säkerställ 

efterlevnad av 

rutin för SBA 

Alla enheter 

har inte 

rutiner för 

sitt 

systematiska 

brandskydds-

arbete 

Ta fram 

rutiner för 

förvaltningens 

systematiska 

brandskydds-

arbete, 

implementera 

Administration/post Risk för brister i posthantering, med 

konsekvenser som dröjsmål i viktiga 

ärenden samt sekretessbrott 

Säkerställ att 

framtagna 

posthanteringsru

tiner efterföljs 

Brister i 

efterlevnad av 

rutin för 

post- 

hantering 

Säkerställa att 

samtliga 

medarbetare 

har 

undertecknat 

fullmakt enligt 

posthantering

s-rutin 

Administration/ekono

mi 

Eftersläpande återsökning av medel från 

Migrationsverket / allt som kan återsökas 

återsöks inte 

Avstämning på 

månadsbasis att 

samtliga 

kostnader 

återsöks. 

Rutiner och 

arbetssätt 

finns nu som 

kan 

säkerställa 

Fortsatt 

arbete enligt 

åtgärdsplan 

Ekonomi-

hantering/säkerhet 

Bristande rutiner för kontanthantering och 

brukarmedel / stöld 

Se över rutiner, 

säkerställ att 

rutiner når ut till 

alla och tillämpas 

Det saknas 

rutiner inom 

flera 

verksamheter 

Ta fram 

enhetliga 

rutiner för 

kontanthante

ring, 

implementera 

Ekonomi-

hantering/säkerhet 

Risk för oegentligheter på grund av 

otillåten behörighet eller otillåten access 

Årlig avstämning 

av behörigheter 

Ett säkersällt 

arbetssätt 

finns 

Inget behov 

av ytterligare 

åtgärder 

Verksamhets-system Bristande samordning/kunskap/IT-stöd 

avseende av system/IT/telefoni påverkar 

Kartläggning av 

brister i 

Kartläggning 

har 

Fortsatt 

arbete enligt 
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Process/rutin/syste

m 
Risk 

Kontrollmome

nt 
Resultat 

Förslag på 

åtgärder 

rättssäkerhet/patientsäkerhet/sekretess/ 

dokumentation/tidseffektivitet/verksamhets

uppföljning 

verksamhetssyst

em som riskerar 

att påverka 

kvalité i arbetet 

genomförts 

och ett 

samarbete 

med IT 

enheten pågår 

för att 

omhänderta 

brister 

åtgärdsplan 

Kärnverksamhet/myndi

ghets-utövning 

Brist på handläggare bidrar till bristande 

uppföljning av placerade barn 

Stickprov utifrån 

SOSFS 2012:11 

(kring 

egenkontroll), 

SoL 6 kap 7c§ 

De brister 

som sågs i 

genomförd 

kontroll avser 

uppföljnings-

frekvens och 

enskilda 

samtal med 

den placerade 

Förbättrings-

arbete pågår 

inom enheten 

för 

ensamkomma

nde barn 

samt en 

översyn av 

organiseringe

n av barn- 

och unga- 

enhet. 

Kärnverksamhet/avvike

lse-rapportering 

Risk för bristande rapportering av 

avvikelser, dvs mörkertal 

Säkerställ att 

information har 

nått ut i alla 

enheter. 

Säkerställ att 

rutiner och 

blanketter är 

uppdaterade och 

tillgängliga 

Det finns 

brister och 

förbättringsbe

hov 

Förbättrings-

arbete pågår. 

Kärnverksamhet/myndi

ghets-utövning 

Risk för bristande hantering av 

orosanmälningar 

Kartläggning av 

process, rutiner 

och svaga 

punkter. 

Stickprov utifrån 
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1.11 Framtid 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånarnas behov, nya lagkrav och 

samhällsutvecklingen påverkar hur verksamheten formas. För att klara det inom de ekonomiska 

ramar som finns krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i fokus 

och arbetar med. De statliga ersättningarna skapar förutsättningar att arbeta med långsiktiga 

anpassningar av verksamheten samtidigt som det finns en utmaning i de ekonomiska förutsättningarna 

framåt. 

Utvecklingen avseende insatser till personer med funktionsnedsättning, utvecklingen av 

försörjningsstöd kopplat till utträde ur etableringen samt långsiktigt ökade kostnader kopplat till 

befolkningsutvecklingen med allt fler äldre är andra områden som nämnden har utmaningar framåt. 
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Socialnämnden ser både möjligheter och svårigheter i gjorda prioriteringar och omfördelningar av 

befintlig verksamhet för 2018 och utblicksperioden. I likhet med föregående år bygger också 2018 års 

verksamhet på interna omfördelning av resurser och prioriteringar, vilka behöver omhändertas i det 

kommande mål- och budgetarbetet för 2018 och framåt. 

För att klara verksamheten inom de ekonomiska ramar som finns i utblicken 2018 och framåt, 

bedömer socialnämnden att det kommer krävas avvägningar och prioriteringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning. 

Socialnämnden har inför 2018 tagit beslut om omfördelningar mellan de olika programområdena för 

att framförallt möta de ökade behoven inom funktionshinderområdet. Socialnämnden har trots det 

en fortsatt oro för utvecklingen avseende insatser till personer med funktionsnedsättning, 

utvecklingen av försörjningsstöd kopplat till utträde ur etableringen samt långsiktigt ökade kostnader 

kopplat till befolkningsutvecklingen med allt fler äldre. Under 2019 kommer också de statliga 

ersättningarna för ökad bemanning inom vård- och omsorg att tas bort vilket kan innebära 

anpassningar av verksamheten. 

För att möta invånarnas behov framöver utan alltför stora kostnadsökningar finns det ett antal 

områden som man behöver fokusera på framöver. 

Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet att, oavsett ålder eller andra 

begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs 

genom att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans 

med alla andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata eller frivilliga. 

Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför sjukhusen. Denna utveckling kommer att 

fortsätta även framöver och detta kommer att leda till en successiv förskjutning av ansvaret från den 

landstingskommunala sfären till den primärkommunala. Forskning visar att denna utveckling är positiv 

utifrån ett invånarperspektiv då man tillfrisknar snabbare och bibehåller sin självständighet i större 

utsträckning. För den kommunala sektorn innebär denna förskjutning behov av en mer specialiserad 

kompetens samt behov av ökade resurser för denna verksamhet. Välfärdsteknologi kan användas på 

olika sätt, bl.a. i medicinskt syfte och för att underlätta vardagen och bidra till självständigare liv. 

Tekniken kan bl.a. förenkla kommunikationen mellan personal och med brukare. Tillsyner och 

bedömningar kan göras på annat sätt än via fysiska besök och läkemedel kan hanteras med tekniska 

lösningar o.s.v. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras, 

samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. Ytterst blir tekniken ett sätt för 

verksamheten att kunna möta ökat antal äldre. Framöver behöver medel avsättas för digitalisering. 

Det måste också finnas medel för att bygga ut bredband och fibernät så att kommuninvånarna kan få 

del av nya tjänster. 

Gislaveds kommun har under de senaste åren tagit emot många flyktingar och nyanlända. Den stora 

utmaningen är att kunna integrera de nyanlända så snabbt som möjligt in i samhället, så att de får ett 

arbete och därmed också blir självförsörjande. Arbetslöshetsstatistiken visar att det finns många 

lediga jobb, men att det fortfarande är många som är utan arbete. Man kan konstatera att de som har 

utländsk bakgrund i högre grad är arbetslösa än personer som är födda i Sverige. Det är samtidigt 

svårt för företagen att rekrytera kvalificerad personal. Det är viktigt att arbeta aktivt med 

bostadsfrågan så att befolkningen ökar och företagen får personal till sina lediga jobb och väljer att 

vara kvar i kommunen. 

Att kunna rekrytera och bibehålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig 

framgångfaktor för alla verksamheter. Redan idag finns svårigheter att rekrytera medarbetere till 

socialförvaltningens olika verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och 

samtidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget innebär att behovet av 

nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort. Det är viktigt att intensifiera arbetet med projektet 
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Attraktiv arbetsgivare, men också noggrant följa, analysera och planera kompetensförsörjningen 

framöver. 

1.12 Sammantagen bedömning av nämndens resultat 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånarnas behov, nya lagkrav och 

samhällsutvecklingen påverkar hur verksamheten formas. För att klara det inom de ekonomiska 

ramar som finns krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i fokus 

och arbetar med. 

Socialnämndens måluppfyllelse bedöms vara god. Ett antal mål har karaktären att gälla under en 

längre period och för dessa är det svårt att bedöma dem som helt uppfyllda vid årets slut. Fyra mål 

bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut. 

 Medborgarnas digitala delaktighet ska öka utifrån arbetet med eHälsa enligt konceptet 

trygghet, service och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi 

 Ökad samverkan och samarbete kring integration i och med civilsamhället samt öka 

kunskapen kring integration och mångfald 

 Förbättrad kommunikation och information gentemot näringsliv och invånare 

 Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra minst 35 procent av inköpta livsmedel i 

förvaltningens kökAndelen ekologiska livsmedel ska utgöra minst 35 procent av inköpta 

livsmedel i förvaltningens kök 

 Inom socialnämndens verksamheter är heltid en rättighet och deltid en möjlighet 

Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta områden visar de 

kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför. De genomförda brukarundersökningarna visar på 

mycket goda resultat och inom visa områden bland de bästa i landet. 

Årets medarbetarenkät visade på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade 

verksamhet även om det finns områden att arbeta vidare med. Det är viktigt att intensifiera arbetet 

med attraktiv arbetsgivare och se över arbetsbelastningen för vissa yrkesgrupper men också noggrant 

följa, analysera och planera kompetensförsörjningen framöver. Den ökade sjukfrånvaron är oroande 

och där måste arbetet intensifieras. 

Den omstrukturering som påbörjats de senaste åren för att långsiktigt möta de äldres behov kommer 

fortsätta de närmsta 5 åren. För att möta invånarnas behov framöver utan alltför stora 

kostnadsökningar finns det ett antal områden som nämnden kommer fokusera på. Det är viktigt att 

fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet att, oavsett ålder eller andra begränsade 

faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs genom att 

fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans med alla 

andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata eller frivilliga. Med införande av ny teknik och nya 

tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas. Ytterst blir 

tekniken ett sätt för verksamheten att delvis kunna möta ökat antal äldre och ökade behov. 

Socialnämnden bedömer att man under 2017 uppnått god ekonomisk hushållning. 
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2 Nämndernas redovisning på programnivå 

2.1 Redovisning på programnivå 

2.1.1 Program 1 

Gemensam administration/socialförvaltningens stab 

2.1.1.1 Ekonomisk information 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnader 16 876 27 757 19 253 8 503 

./. intäkter -860 0 -191 192 

Nettokostnader 16 016 27 757 19 062 8 695 

2.1.1.2 Programmets grunduppdrag 

Kansli- och utvecklingsenheten är en förvaltningsgemensam stödfunktion vars uppgifter innefattar 

nämndadministration, handläggning av förvaltningsövergripande frågor, kvalitetssäkring, uppföljning, 

kvalitetsutveckling och utvecklingsarbete. 

2.1.1.3 Verksamhet 

Under 2017 har arbetet med att implementera den nya kommunövergripande modellen för ledning 

och styrning präglat enhetens arbete. Vissa anpassningar har gjorts inom enheten vad gäller 

funktioner och inriktning på tjänsterna för att klara av att ge stöd till förvaltningen inom ramen för 

den här nya modellen. Dessa anpassningar syftar även till att skapa förutsättningar för att kunna ge ett 

funktionellt stöd till förvaltningen inom ramen för kommande förändrings- och anpassningsbehov 

inom exempelvis digitalisering. Utvecklingsledare har knutits närmre programområdena genom att 

utvecklingsledare nu ingår i samtliga ledningsgrupper och fungerar som processtöd till 

programområdescheferna. En utvecklingsledartjänst har styrts in mot kvalitetssäkring av 

grunduppdraget och kompletterar då MAS vad gäller SoL frågor. 

Under året har vi gjort några nyanställningar vilka introducerats och skolats in. Dessa har gedigen 

kunskap med sig inom områdena förbättringskunskap, kvalitetsutveckling, socialtjänsten  juridik och 

arbetslivspedagogik.  Tillsammans med övrig bred kompetens i enheten har vi nu mycket goda 

förutsättningar att bedriva ett proaktivt stödjande arbete i förhållande till ledningsgrupper och 

nämnd. 

Enheten har under året tillsammans med en student från ett kandidatprogram i kvalitetsutveckling 

arbetat med de inre processerna. Vi har utvecklat vårt kommunikationssystem och infört mer 

mötesplatser mellan funktionerna i enheten för att underlötta för samarbete och förhindra 

dubbelarbete. Regelbundna avstämningar med chef för arbetsledning har införts. 

Arbetet med att införa olika delar inom området digitalisering/E-hälsa har pågått kontinuerligt under 

året. Utvecklingsledare för IT ingår i det länsövergripande chefnätverket kring frågorna, som sedan 

förs över till den lokala nivån. Välfärdsteknologi är en viktig fråga för att kunna utveckla 

verksamheterna framåt. Utvecklingen är beroende av vad som händer inom andra delar av den 

kommunala organisationen. 

Enheten deltar och är aktiv i kommunövergripande projekt kring bland annat informationssäkerhet, 

införande av kontaktcenter, där bland annat utveckling av e-tjänster ingår, och utvecklingsarbete 
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gällande social hållbarhet. En annan central del i socialförvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete 

är fortsatt implementering av ledningssystemet, bl.a. genom fortlöpande arbete och översyner av 

rutiner, processkartläggningar och utveckling av förvaltningens hemsida Kvalitetsfabriken. 

2.1.1.4 Ekonomiskt resultat 

Det överskott som går att härleda till Kansli och utvecklingsenhetens budget hänger huvudsakligen 

samman med lägre kosntader än beräknat för satsningar inom digitaliseringsområdet. Att 

digitaliseringstakten är relativt låg beror till största del på en otillräcklig digital infrastruktur. Med 

detta avses tillgång till fungerande och stabilt internet i verksamheterna samt tillgång till mobila 

enheter för personal. Detta är ansvarsområden som ligger utanför förvaltningen och måste 

prioriteras för kommunen som helhet, vilket gör att vi tappar vår fart. 

2.1.1.5 Slutsats - Sammanfattning 

Sammantaget kan konstateras att enhetens övergripande funktion i frågor kring planering, kvalitet, 

digital utveckling, deltagande i kommunövergripande projekt etc blir allt tydligare. Genom de 

förändringar i enhetens infrastruktur som gjorts har vi skapat förutsättningar för att klara övergången 

till den nya modellen för styrning och ledning samt att möta socialförvaltningens framtida utmaningar. 

2.1.1.6 Framåtblick 

Bland annat följande frågor/utvecklingsområden kommer att prägla arbete framöver: 

 Fortsatt utveckling av kontaktcenter (övertagande av delar av förvaltningens handläggning och 

posthantering etc.). 

 Ny IT-organisation - ansvarsfördelning socialförvaltningen/kommunstyrelseförvaltningen. 

 Uppbyggnad av en intern IT-organsation för att kunna växla upp den digitala utveckling i nära 

samarbete med kärverksamheten. 

 Kommande införande av e-arkiv (innebär bland annat att arbetet med processbaserade 

informationshanteringsplaner behöver prioriteras). 

 Införande av kommungemensam styrmodell. 

 Ytterligare förtydligande av enhetens processtödjande roll i förhållande till programområden 

som livar med den nya organisationen som 

 Fortsatt arbete med att utveckla de interna processerna och förmågan att leda processer. 

2.1.2 Program 2 

Individ och familjeomsorgen 

2.1.2.1 Ekonomisk information 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnader 229 448 216 062 206 779 9 283 

./. intäkter -114 894 -103 175 -103 908 733 

Nettokostnader 114 554 112 887 102 871 10 016 

2.1.2.2 Programmets grunduppdrag 

Individ- och familjeomsorgen innefattar nio enheter som under året har minskats till sju som är 

inriktade mot ekonomi, vuxna insatser, vuxenstöd och administration, barn och familj, 
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ungdomsboenden för ensamkommande barn, arbetsmarknadsinsatser och psykisk ohälsa. Under 

perioden juli 2017 till och med september 2017 fanns även ett boende för flyktingar på Solbacka. 

2.1.2.3 Verksamhet 

Programområdet Individ och familjeomsorgen har under de senaste åren påverkats av den stora 

inströmningen av nyanlända. Då inströmningen av ensamkommande barn har minskat har en 

förändring av boendeorganisationen och myndighetsorganisationgenomförts. 

Vuxenstöd 

Ett gott samarbete mellan Vuxenenheten och Vuxna Insatser har gjort att verksamheten har ett gott 

arbetsklimat och externa placeringar fortsätter att vara lågt. En översyn av andra insatser ska göras 

som kommer innebära att arbeta med att tidsbegränsa insatserna och förbättra uppföljningsrutinerna 

som kommer att öka kvalitén ut till klienten. 

Uppstarten av Ung Individ har givit en positiv respons hos både brukare men också det externa 

samarbetet mellan socialtjänsten och Barn och utbildningsförvaltningen har avsevärt förbättrats. På 

länsnivå har vi fått gehör för satsningen på Ung Individ och det finns med i det länsövergripande 

samarbetet. Samverkan med Vuxenenheten fungerar allt bättre och den vård som erbjuds på 

hemmaplan ger goda resultat ekonomiskt. 

Det behövs ett bättre samarbete med Enheten för psykisk ohälsa då brukarna ofta även har en 

psykisk problematik i sitt riskbruk/missbruk. Även det interna samarbetet med andra enheter inom 

programområdet behöver stärkas. 

Försörjningsstöd och arbetsmarknad 

Samtliga ansökningar om försörjningsstöd utreds med stor noggrannhet, såväl i nybesöksgruppen som 

i återbesöksgruppen. Utredningsarbetet är kvalificerat och präglas av ett gediget arbete där 

uppgifterna kontrolleras för att säkerställa att beslutet blir korrekt. Arbetet har även inriktats på att 

förstärka barnperspektivet i handläggningen. Enhetens rehab-arbete har medfört att åtskilliga klienter 

blivit självförsörjande då de fått rätt ersättning i form av t.ex. sjukersättning. Bättre styrning av 

arbetet, målen och dokumentationen i mottagnings, arbets- och utredningsgruppen har gett ett bättre 

flöde. Många nyanlända kommer fortfarande och det har medfört ett fortsatt ökat tryck i 

nybesöksgruppen. Tolkkostnaderna har ökat. 

AMO har genomfört och slutfört ålagda uppdrag inom de olika verksamheterna. . Monteringen har 

ett mycket bra samarbete med de företag som erbjuder legoarbete till AMO. Fixartjänsten har 

utvecklat ett samarbete med Räddningstjänsten för information om ett säkert hem samt lämnar 

broschyrer vid sina besök. Detta kommer att utvecklas ytterligare. 

En satsning på långtidsarbetslösa är att de erbjuds arbete i stället för sysselsättning. Antalet Extra 

tjänster ökar i kommunen.. De arbetslösa erbjuds en 3 månaders anställning via AMO och därefter 

en anställning på den förvaltning där praktik och första anställningperioden varit. 

En gemensam överenskommelse har undertecknats mellan Gislaved, Gnosjö, Värnamo (GGV) och 

Arbetsförmedlingen om samverkan kring målgruppen unga 16-24 år, Dialogen för Ung till Arbete 

(DUA). DUA har utökats till att även omfatta nyanlända och arbetet kommer att fortskrida under 

hösten. Uppdraget innebär nära samarbete med vuxenskolan. 

Flyktingmottagning 

Flyktingmottagandet omfattar 37 personer som har under 2017 och av dessa kommer även 

kvotflyktingar att ingå. AMO har fått ett utökat uppdrag vad det gäller bosättningeen av nyanlända. 

Uppdraget omfattar även familjeåterföreningar till ensamkommande barn samt för ungdomar inom 

kommunens HVB-hem. Det stora och omfattande flyktingmottagandet i kommunen har lett till ett 
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ökat tryck på bostäder i kommunen vilket föranlett att det nu inte finns lediga bostäder att tillgå. 

Bosättningsuppdraget har varit svårt att utföra då det inte finns lediga lägenheter. Ankomstboendet 

Solbacka har startat under sommaren 2017 och avvecklats i oktober 2017. Stugor iGisaleparken 

håller på att iordningställas och rivningskontrakt på Malmgatan är bostäder som flyktingmottagningen 

har att tillgå. 

Tolkservice uppdrag fortsätter att minska. Bemanningen har under året minskats med en tjänst. 

Tolkutbildning har genomförts i samarbete med Konjunkturpaketet och Arbetsförmedlingen. 

Barn och familj 

Verksamheten har fungerat bra på alla nivåer, myndighetssidan, förebyggande arbete, 

öppenvårdsinsatser, familjerättsverksamhet, familjehemsverksamhet samt på teamnivåer. Den höga 

nivån på aktualiseringar av barnvårdsärenden har medfört att enheten under 2017 fick en 

resurstillstärkning fr o m 1/8 avseende en socialsekreterare. Denna tjänst är tillsatt. 

Det är svårt att rekrytera socionomer. Personalsituationen har varit hanterbar, men det har varit 

svårt att rekrytera barnhandläggande socialsekreterare eftersom denna grupp socionomer är en 

attraktiv yrkesgrupp. Det finns redan idag brist på socionomer inom detta område. Den bristen, i 

kombination med att kommuner försöker rekrytera personal av detta slag inför behörighetskravet 

som infaller 2019, gör att lönekraven höjs. 

Familjecentralen i Smålandsstenar öppnade under våren 2017. Socialjoursverksamheten förändrades 

fr o m den 1 februari då 11 kommuner gick samman i en gemensam socialjour. 

Psykisk ohälsa 

Det nya LSS- boendet på Traststigen som startade den 1 september 2015 har fungerat bra. Personer 

med mer komplicerad problematik kan erbjudas god omvårdnad i den formens boende. 

Medarbetarna har på ett bra sätt etablerat boendet i Trastenområdet. 

Stödet till Arbetskooperativet Gislavedsrallarna har resulterat i att de för första gången har två riktiga 

entreprenader- Stationshuset i Smålandsstenar och Matsalen i kommunhuset. Verksamheten är ett 

viktigt redskap för brukarinflytande och sysselsättning. 

Ensamkommande barn 

Boendeorgansiationen för ensamkommande barn har setts över och förändrats .Antalet barn ha 

minskats drastiskt. Nu finns ett HVB-hem för barn i Reftele med sammanlagt 15 platser. I 

Smålandsstenar finns ett stödboende för 26 ungdomar. Det är svårt att prognostisera omfånget av 

den framtida verksamheten. Många av ungdomarna hinner fylla 18 år innan de får uppehållstillstånd, 

skrivs upp i ålder eller återförenas med sin anhöriga. Behov finns att ytterligare se över 

verksamheten. Samarbetet med skolan fungerar bra men samarbetet med AMO behöver utvecklas. 

De externa placeringarna har minskat och avtalen omförhandlats. 

2.1.2.4 Ekonomiskt resultat 

Individ- och familjeomsorgen genererar ett överskott om 10 016 tkr. 

Ledningsorganisation 

Ledningsorganisationen för familjeomsorg genererade en positiv budgetavvikelse om 803 tkr. Det 

beror till stor del på att beräknade ökade hyreskostnader på Åbjörnsgatan har uteblivit då 

ombyggnationen av de nya lokalerna inte har blivit utförda 2017.. 

Vuxenstöd 

Vuxenstöd har ett underskott på 1327 tkr som beror på ökade placeringskostnader. I ett historiskt 

perspektiv är det dock en rimlig nivå. I första hand handlar det om ökade kostnader för LVM 
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placeringar där det inte finns några alternativ att placera inom egen verksamhet. Vi har även fått 

ökade kostnader för placeringar inom Våld i nära relationer då inflödet av kvinnor som söker hjälp 

via kvinnojouren samt via socailjouren. En förändring av arbetssättet har varit en betydande faktor 

som gett önskade effekter. 

Försörjningsstöd och arbetsmarknad 

Försörjningsstödsenheten visade ett positivt resultat på 219 tkr.Det har varit minskade kostnader för 

ordinarie försörjningsstöd och ökade kostander för försörjningsstöd till flyktingar. Kostnaderna för 

flyktingar har ökat under 2017 med anledning av att för många upphör etableringsersättningen varvid 

familjerna saknar tillräckliga inkomster till sin försörjning. Det föreligger även en väntetid hos 

Arbetsförmedlingen gällande handläggningstiden avseende glappet för flyktingarna varvid de ansöker 

om ekonomiskt bistånd för sin försörjning fram tills etableringsersättningen kommit igång. Kostnader 

för tillfälliga boenden har ökat med anledning av bostadsbristen, både vad gäller flyktingar såväl som 

övriga sökande. Kostnader för tandvård har ökat under 2017. Det förekommer i större utsträckning 

att flyktingar ansöker om tandvård enligt kostnadsförslag då de har försämrad tandstatus. 

Arbetsmarknadsorganisationen visar en negativ budgetavvikelse på 804 tkr. 

Arbetsmarknadsorganisationen visar ett större underskott än prognostiserad. Det beror på att 

intäkter på extratjänster motsvarande ca 1200 tkr som budgeterats 2017 kommer som intäkt 2018. 

Flyktingverksamhet 

Kostnaden för flyktingboendet på Solbacka blev 281 tkr. Dessa kostnader har inte budgeterats 

tidigare och planerats att återsökas ur kommunens flyktingpengar. 

Barn och familj 

Verksamheten visar ett budgetöverskott på 1608 tkr. Den positiva avvikelsen baseras främst på att 

enheten haft probelm att under det gångna året rekrytera socionomer och att det under perioden 

uppstått vakanser. Vakanserna har enheten kunnat hantera genom att under perioden göra 

omdisponeringar av personal. Dessutom har enheten lyckats med att ha en fortsatt låg nivå avseende 

externa placeringar som grundats på en grundlig analys av möjligheterna till alternativa insatser för att 

exkludera dyra HVB-placeringar. Detta förutsätter ett fortsatt expansivt synsätt när det gäller 

möjligheterna att sätta in insatser på hemmaplan 

Psykiatri 

Verksamheten visar ett budgetöverskott på 258 tkr. Överskottet beror främst på vakanser. 

Ensamkommande barn 

Verksamheten med ensamkommande barn visar ett totalt överskott på 9185 tkr. Verksamheten har 

minskats under året. Antalet barn har minskat. HVB-hemmet Mofors har avvecklats och 

Kastanjegården har öppnat. HVB-hemmet Furugården i Smålandsstenar och gjorts om till stödboende 

med 26 platser. På myndighetssidan har tre tjänster minskats. En konsult har avvecklats, en tjänst är 

tjänstledig och en tjänst har inte återbesatts Intäkter rörande 2016 har inkommit 2017 som gör ett 

positivt. Om dessa intäkter inte kommit verksamheten haft ett underskott. 

Under året har de externa placeringarna minskats och omförhandling av alla avtal har skett och 

därför har externa placeringskostnader minskats. 

Ersättningar från Migrationsverket angående ensamkommande barn halverats jämfört med 2016. 

2.1.2.5 Slutsats - Sammanfattning 

Programområdets verksamhet präglas av stora förändringar. Det är svårt att ha en långsiktig plan då 

behoven förändras fort. Arbetslösheten för de grupper som står längst från arbetsmarknaden 
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fortsätter att vara hög. Därför behövs fortsatta insatser för att dessa personer ska bli 

självförsörjande. Försörjningsstödet för nyanlända fortsätter vara högt och minskar för det övriga 

försörjningsstödet. Bristen på bostäder i kommunen ger merarbete för programområdets 

medaretare som arbetar med bosättning. Rekryteringen av personal, särskilt socionomer är fortsatt 

svår. Boendeorganisationen för ensamkommande barn har omstrukturerats och anpassats på grund 

av att de statliga ersättningarna minskat. Även behovet av boendeplatser minskar framöver. Inom 

vuxenenheten präglas arbetet av att hitta rätt insatser på hemmaplan före externa placeringar, vilket 

hittills varit framgångsrikt. 

Socialjourens verksamhet tillsammans med enheternas mottagningstelefonen har lett till att 

socialtjänsten finns tillgänglig 24 timmar per dygn. 

2.1.2.6 Framåtblick 

De stora utmaningarna inom Individ- och familjeomsorgen är inom den närmaste framtiden följande: 

 Prognosen tyder på en fortsatt hög arbetslöshet 

 Antalet nyanlända fortsätter att vara högt 

 Den psykiska ohälsan i samhället ökar 

 Ökade kostnader för försörjningsstöd 

 Svårigheter att rekrytera behörig personal 

 Brist på bostäder 

 Satsningar mot unga rörande drogförebyggande arbete och hemmasittare 

Vuxenstöd 

Ungdomsmottagningen Ung Individ är en förebyggande insats, mottagningen ger råd och stöd till 

ungdomar i åldrarna 13-25 år. I och med etableringen av Ung Individ finns en heltäckande verksamhet 

för att kunna erbjuda hjälp på hemmaplan. En fortsatt satsning på insatser på hemmaplan förväntas 

leda till minskade externa placeringar framöver. Bostadsbristen i kommunen gör att antalet 

ansökningar om boende på Henjahemmet har ökat bland dem som skulle kunna ha en egen lägenhet 

och inte har så stort vårdbehov. 

Administration 

Utvecklingsarbete pågår och införandet av kommunens kontaktcenter påverkar administrationens 

arbete framöver. 

Försörjningsstöd och arbetsmarknad 

Det stora flyktingmottagandet 2014-2016 gör att kostnaderna för försörjningsstöd efter avslutad 

etablering befaras öka. Behoven beräknas vara som störst under 2018-2019, för att därefter minska 

något. 

Beslut från regeringen när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser kommer påverka 

verksamheten, särskilt arbetsmarknadsorganisationen. Det handlar om nya insatser som 

extratjänster, traineejobb och utbildningskontrakt. En överenskommelse är tecknad mellan 

Arbetsförmedlingen och GGV-kommunerna, vilken förväntas förbättra samverkan kring arbetslösa 

unga. Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen. En liknande överenskommelse är 

tecknad för nyanlända för att förbättra samverkan kring de nyanlända. 

Flyktingmottagning 

Då det fortfarande är oroligt i världen förväntas flyktingströmmar till Europa fortsätta. Även 

kommande politiska beslut kommer att påverka verksamheten. Det är många nyanlända som bosätter 

sig i Gislaveds kommun när de fått uppehållstillstånd, de bosätter sig hos släktingar då det inte finns 

några bostäder att tillgå. Även anhöriga till ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd flyttar till 
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kommunen. Prognosen är att inflyttningen fortsätter att vara hög och sysselsättningsplatser inom 

arbetsmarknadsorganisationen för etableringsdeltagare planeras. Trots att tolkuppdragen minskar 

finns behov av att rekrytera tolkar. 

Barn och familj 

Fr.o.m. 2019 införs behörighetskrav för socialsekreterare som arbetar med barn, de ska ha en 

socionomexamen eller motsvarande. En utmaning är att få en barnverksamhet som klarar de av 

Socialstyrelsen uppställda kraven på behörighet för handläggare som arbetar med barn. Denna fråga 

är av stor vikt. 

Psykisk ohälsa 

Belastningen på kommunens socialpsykiatriska arbete kommer att påverkas av hur 

Regionen/psykiatriska kliniken kommer att organisera sin verksamhet. Brukare med mindre 

traditionella diagnoser, till exempel autismspektrum och neuropsykiatri, kommer kanske framöver 

ställa krav på andra boendeformer och utvidgad kompetens inom verksamheten. Det kan innebära att 

ytterligare ett boende, SoL eller LSS, måste etableras framöver. Enhetens huvudinriktining ska vara att 

lösa det mesta i ordinärt boende. 

Ensamkommande barn 

Arbetet med ensamkommande barn kommer förändras de närmaste åren. Ett nära samarbete mellan 

boendena och myndighetsutövningen kommer innebära en effektiv och rättssäker organisation. De 

externa placeringarna minskar då ett nytt boende, Kastanjegården i Reftele har öppnat. HVB-hemmen 

i Smålandsstenar har blivit stödboende.  Under 2018 behöver enheten arbeta vidare med 

utslussningslägenheter. Fortsätter minskningen av ungdomar i våra verksamheter kommer 

verksamheten att behöva anpassas ytterligare både på boendesidan och myndighetsorganisationen. 

2.1.3 Program 3 

Vård och omsorg 

2.1.3.1 Ekonomisk information 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnader 349 482 302 584 318 159 -15 575 

./. intäkter -39 508 -29 413 -41 923 12 510 

Nettokostnader 309 974 273 171 276 236 -3 065 

2.1.3.2 Programmets grunduppdrag 

Programområde Vård- och Omsorgs verksamhetsområde innefattar vård- och omsorgsboenden med 

vårdbostäder för permanent boende, gruppbostäder för personer med demenssjukdom. 

Korttidsvistelse med växelvård samt dagverksamhet, träffpunkter och restaurangverksamhet. Till 

verksamheten hör även hemtjänst och sjuksköterske- och rehabiliteringsverksamhet som tillsammans 

också utgör den kommunala hemvården för personer i alla åldrar. 

2.1.3.3 Verksamhet 

Verksamheten börjar återhämta sig efter flera år av förändringar och besparingar. Arbetsmiljö och 

stämning på områdena är mer positiv samtidigt som utvecklingsarbete pågår fortlöpande. 

Det finns ett stort engagemang hos samtliga chefer. Regelbundna uppföljningar görs och nödvändiga 
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åtgärder vidtas för att ekonomin ska vara i balans för samtliga områden. 

Flera områden arbetar aktivt med den höga sjukfrånvaron och anlitar kommunhälsan för att 

tillsammans sänka sjukfrånvaron. Delvis på grund av att den ökade förra året men också beroende på 

att influensa, luftvägsinfektioner och vinterkräksjuka har härjat under årets första månader. 

Områdescheferna rapporterar att sjukfrånvaron på något område kan bero på en kultur som skapats. 

Flera områdeschefer rapporterar också att personal inte orkar och att personaltätheten bör vara 

högre. 

Under året har flera områdeschefer slutat vilket har inneburit att under hela hösten har ledningen i 

vård och omsorg saknat två områdeschefer. Flera områdeschefer har då fått utökat ansvarsområde 

under denna period. 

I samband med att områdescheferna slutat har verksamheten gjort en översyn och förändrat 

ansvarsområdena för områdescheferna som börjar gälla från början av 2018. 

Heltidstjänster/Rekrytering 

Verksamheten har lagt ner mycket arbete i att genomföra heltidsprojektet, vilket inneburit stora 

schemaförändringar i samtliga verksamheter. 

En viss oro finns bland områdescheferna när det gäller heltidstjänsterna. Oron bestå i att man är 

osäker på om utökningarna används tillräckligt effektivt. Mycket beror på att bemanningsenheten inte 

kan leverera personal i den utsträckning som motsvarar verksamhetens behov. Fler undersköterskor 

måste anställas om bemanningsenheten skall kunna fungera optimalt. Mycket handlar också om de 

förväntningar som fanns på bemanningsenheten. Många framför allt chefer upplever att de har kvar 

huvuddelen av arbetet med tillsättning av timvikarier trots att det finns en bemanningsenheten. 

Regelbundna möten finns mellan vård- och omsorgscheferna och bemanningsenheten och 

samarbetsklimatet är gott. 

Det är också en stor nackdel för verksamheterna att man är låst vid att ha sysselsättningsgraderna på 

jämna 10 %, det hade varit mer önskvärt med en större flexibilitet. Bemanningsenheten kommer på 

sikt att vara till god hjälp. 

Det är stora svårigheter att finna personal med rätt kompetens, vilket innebär att en alltför stor del 

av områdeschefernas och verksamhetsledarnas arbetstid går åt till rekryteringar. Detta gäller samtliga 

yrkeskategorier. 

Det har varit speciellt svårt att rekrytera sjuksköterskor, vilket innebär en högre belastning på de 

befintliga i verksamheten. Verksamheten har köpt tjänster från bemanningsföretag under året. 

Verksamhetsutveckling  

Under årets första månader har också arbetet med uppstart av team för "Trygg och säker hemgång" 

påbörjats. Detta för att möta de förändringar som kommer i och med förändrad samverkan för 

kommuner och landsting kommande årsskifte 17/18. Teamet kom  igång i början av oktober. 

Rekrytering har skett till samtliga tjänster förutom till sjukgymnasttjänsten. Arbetet bygger på att de 

flesta tillfrisknar bäst och snabbast i det egna hemmet. Det innebär också att när regelverket för 

hemgång från sjukhuset förändras kommer det att finnas en bättre beredskap att komma hem till den 

egna bostaden. Erfarenheterna säger också att biståndsbedömningarna blir mer relevanta i den egna 

bostaden. 

Undersköterskor och sjuksköterskor arbetar i ett gemensamt natteam.Det finns en 

överenskommelse om ett samarbete mellan nattpersonal på vård- och omsorgsboende och 

natteamet som innebär att de områden där det finns mer än två nattpersonal kan förstärka natteamet 

vid behov. På de vård- och omsorgsboenden där det finns trygghetsbostäder i anslutning till boendet 

där kan boendets personal stärka upp i trygghetsbostäderna vid tex trygghetslarm eller andra behov. 
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En formalisering av beställningar av arbetsuppgifter som kan delegeras från sjuksköterska eller som 

formellt ingår i undersköterskornas kunskapsområde har tagits fram. Exempel på detta är venprover, 

blodtryckstagning. Nu ska beställningar läggas i planeringssystemet till hemtjänsten och i kalendern till 

personalen på vård- och omsorgsboende. 

Fastighetsförvaltningen har sedan i maj tagit över leverans och hämtning av prover och post till 

vårdcentralen, apoteket och vård- och omsorgsboenden. Två rundor körs varje dag. 

Vård- och omsorgsboende samt Gislow 

Lägenheter i vård- och omsorgsboendena är väluthyrda men, Ekbacken i Burseryd har haft någon 

ledig lägenhet det första halvåret. Fler permanenta lägenheter används som korttidsvistelse. 

Nöjdheten med vård och omsorgsboende är fortsatt god 91 % enligt resultat från öppna jämförelser 

(ÖJ) . 

Under hösten var efterfrågan på vård-och omsorgsboende samt korttidsplatser så stor att 

förvaltningen öppnade upp tillfälligt sex extra platser på Solbacka i Reftele samt att 

dubbelbeläggningen planerades på befintliga korttidsplatser där det var möjligt för att minska tiden  på 

lasarettet. 

Beslut om ankomstboende på Solbacka skapade mycket aktivitet och synpunkter kom in. Två 

informationstillfällen och en brandövning har genomförts sedan beslutet togs. Mindre förändringar 

har gjorts med dörrar, lås och någon vägg i fastigheten men inget av det kommer hindra 

verksamheten oavsett vilken typ av verksamhet som skall bedrivas i fortsättningen. 

Hemvården (hemtjänst, hälso-/sjukvård och rehab) 

Omfånget i hemtjänsten varierar. Svårigheter finns med att fortlöpande anpassa personalstyrka och 

schema efter de behov som finns och efter de ekonomiska förutsättningarna. Nöjdheten med 

hemtjänsten är fortsatt god 91 % enligt resultat från öppna jämförelser (ÖJ) . 

Frågan om lokaler till hemvården i Gislaved är löst. Avtal med Weland är tecknat av fastighets- och 

serviceförvaltningen. Inflyttningen blir tidigast i januari 2018. Det innebär att stor del av personalen 

från Gislow  flyttar till Weland . 

I samband med de nya lokalerna kommer cheferna att sitta i närheten av sina  personalgrupper. 

Tyvärr så har två områdeschefer slutat inom hemvården (hemtjänsten och hälso-sjukvården) 

Teknikutveckling 

I rehabenheten sker genomförandet av teknikutvecklingen inom vård- och omsorgsorganisationen. 

De digitala larmen och digitala nycklarna fungerar bra. Framöver behöver det planeras för moderna 

trygghetssystem (larm) till vård- och omsorgsboenden. 

Arbetet med upphandling av nytt verksamhetssystem har också börjat tillsammans med andra 

kommuner i regionen, bla Jönköpings kommun. 

Individuella GPS larm används i verksamheterna 

De Ipads som Gislaveds kommun som gåva från Kampradstiftelsen håller på att implementeras på en 

boendeenhet på Solbacka och på träffpunkten på Klockargården. Utbildning ges till brukare och 

personal i samband med införandet. 

APPVA är ett digitalt signeringssystem som har införts i verksamheten under hösten. Samtlig personal 

upplever en smidighet med detta system och det har redan märkts att det blir mindre felavvikelser 

vid medicingivning. 

Kompetensutveckling 

Under året har flera utbildningar genomförts. Utbildning i palliativ vård, högskolenivå, har genomförts 
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med Ersta som utbildningsanordnare. 40 personal har genomgått utbildningen. I början av året 

avslutades högskoleutbildning i psykiatri och demens och en kurs i personcentrerat arbetssätt har 

också genomförts. 

Ett utbildningsprogram för tillsvidare anställda och nyanställda har tagits fram. Detta kommer att rulla 

året runt och kommer att höja kvaliteten och samtidigt avlasta områdena när det gäller 

kompetenshöjning och introduktion. 

Organisationen har svårigheter med att rekrytera personal, precis som många andra verksamheter. 

Även om situationen har löst sig efterhand verkar den försämras undan för undan. Ungdomar har 

andra krav på ledigheter, arbetstider och egen semester under sommaren. Rekryteringsläget är 

svårast när det gäller sjuksköterskor, särskilt till nattarbete, samt sjukgymnaster. Löneanspråket höjs 

ständigt och personal cirkulerar mellan arbetsgivarna i GGVV. Svårigheter fanns också i samband med 

rekrytering av omvårdnadspersonal till semestern. Områdescheferna bedömer att det inte är möjligt 

att fortsätta med att förlägga semestern till bara två semesterperioder. Bedömningen är att 

semestern behöver läggas ut på fler veckor, samtidigt som det finns en stor oro över att det ska 

försämra rekryteringsarbetet och attraktiviteten ytterligare. Vi startade rekrytering av 

semestervikarier tidigare än vanligt, dvs redan i slutet av november. En första introduktion av 

semestervikarier skedde redan på påsklovet. Vitsippan, Solbacka och hemtjänsten har haft störst 

svårigheter med att rekrytera personal till semestern. Det är ett stort problem att det inte finns 

fungerande kollektivtrafik i kommunen särskilt besvärande är det vardagskvällar och helger. 

Under hösten -17 och våren -18 planeras utbildning i hemsjukvård som riktar sig till 

hemtjänstpersonalen, ledarskapsutbildning för verksamhetsledare och gruppledare i hela förvaltningen 

samt ännu en kurs i palliativ vård kommer att genomföras. 

Fastighetsfrågor 

Ekbacken  har liksom förra året påverkats av mottagandet av flyktingar. Ekbacken  levererat mer mat 

till skolan, eftersom antalet barn har ökat och kommer att fortsätta att förändras. 

Ekbackens kök är för litet till ytan och det saknas tillräckligt med kyl- och frysmöjligheter. Planering 

av åtgärder har påbörjats där även hantering av avfall, miljösortering och parkeringsplatser ingår, 

eftersom skolan planerar för mer lokaler inom samma fastighet. 

På flera områden finns behov av lokalförändringar, tex.: På Solbacka behöver administrationen byggas 

om eftersom ventilation saknas och sekretess inte kan upprätthållas. Hagagården ska renoveras för 

att lokalmässigt bli ett modernt demenscentrum. 

Flera områden rapporterar svårigheter med service från fastighetsförvaltningen. Överenskomna 

beställningar verkställs inte. Exempel på detta är bredbandsutbyggnaden på flera områden och 

soprummet på Hestragården. Vaktmästarservicen har försämrats, bland annat avseende skötseln av 

trädgårds- och utemiljön. 

2.1.3.4 Ekonomiskt resultat 

Kommunen har sökt och mottagit stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 

ca. 6000 tkr. Dessa intäkter innebär att programområdet har ett bättre resultat men likväl är det ett 

negativt resultat på ca 3 000 tkr. 

Det negativa ekonomiska resultatet på ca 3 000 tkr beror till största delen av: 

 Semesterlöneskuld på ca. 1000 tkr (ej uttagen semester) 

 Bemanningsenheten ca. 1 200 tkr 

 Hemtjänsten ca. 6500 tkr 

 Sjuksköterskorna ca. 2 500 tkr 
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 Vårdboende 

Vårdboendet Solbacka har haft en utökning av korttidsplatser sen november månad vilket har 

genererat högre personalkostnader. 

Två av boendena lämnar negativa prognoser. Detta beror på kostnader relaterat till 

restaurangverksamheten och verksamheten nattetid i det ena fallet. Höga kostnader för sjukfrånvaro 

sammanfattas i det andra boendet. 

Hemtjänsten lämnar en negativ prognos på - 6 500 tkr. Personalkostnaderna går inte i hand med 

intäkterna. Områdescheferna fortsätter förändringsarbetet och effektiviseringen i hemtjänsten. 

Sjuksköterskeenheten har haft svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor vilket har inneburit att 

de fått använda sig av bemanningsföretag för att få tag i sjuksköterskor som innebär högre kostnader 

än egna anställda. 

Rehabenheten lämnar en positiv prognosavikelse utifrån budgeten, det beror främst på att 

rekryteringen till "Trygg och säker hemgång" tagit lite längre tid än beräknat. 

2.1.3.5 Slutsats - Sammanfattning 

Programområdet har under året haft svårigheter med att rekrytera omvårdnadspersonal och 

sjuksköterskor. Ett samarbete har startat under årets början med bemanningsenheten för att 

underlätta arbetet med rekryteringen. 

Vård och Omsorg har en sjukfrånvaro på ca. 10 % 

Flera områdeschefer samt programområdeschefen har slutat under året vilket har ökat arbetsbördan 

på alla befintliga områdeschefer och det har inneburit tillfälliga förändringar i organsiationen. 

PWC fick i höstas uppdrag att granska/genomlysa hemtjänsten. Hemtänsten tampas med ett stort 

underskott och rekryteringsproblem 

Trygg hemgångsteamet startade i oktober för att möta den nya överenskommelsen med regionen 

gällande samverkan vid utskrivning från slutenvården 

Vård och Omsorgsverksamheten har haft en stor efterfrågan på korttidsplatser vilket inneburit att 

sex tillfälliga platser på Solbacka i Reftele har öppnades upp november. 

En stor del av personalstyrkan (hemtjänsten, sjuksköterskor, samt ledningspersonal) från Gislow 

flyttade i början på 2018 till nya lokaler på Weland, all planering av lokalen har gjorts under 2017. 

  

2.1.3.6 Framåtblick 

Förordning om bemanning i särskilda boenden för äldre 

Statliga stimulansmedel finansierar nattbemanningen på två vård- och omsorgsboenden. 

Nattbemanningen har ökats p.g.a. av fastigheternas beskaffenhet och innebörden i ny bestämmelse 

om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre enligt Socialtjänstförordningen. Detta innebär att 

kvaliteten, säkerheten och tryggheten för brukaren ökar. Stimulansmedlen upphör fr.o.m. 2019 då 

annan finansiering krävs. 

Stimulansmedel ökad bemanning 

Statliga stimulansmedel finansierar delar av bemanningen inom den av kommunen finansierade vården 

och omsorgen om äldre. Bland annat delar av nattbemanningen på två vård - och omsorgsboende och 

inom sjuksköterske- och rehabenheterna samt tjänsterna i Trygg hemgångsteamet. Trygg 

hemgångsteamet möjliggör en snabbare hemgång från sjukhuset. Detta innebär att kvaliteten, 

säkerheten och tryggheten för brukaren ökar. Stimulansmedlen upphör fr.o.m. 2019, då annan 
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finansiering krävs. 

Förstärkning ledning och styrning 

Från och med 2016 gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social 

arbetsmiljö. I linje med tidigare förstärkning av det nära ledarskapet finns det fortfarande områden 

där arbetsbelastningen måste minska. Arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och skapa förutsättningar 

för en god arbetsmiljö. I syfte att minska antalet underställda medarbetare och den totala 

arbetsbelastningen behöver detta göras inom områden där antalet medarbetare är högt. Beslut har 

tagits om finansiering av tjänster under 2017 med halvårseffekt. Behovet lyfts fram med anledning av 

ökat antal äldre och förmodad ökning av personal inom t.ex. hemvården, i arbetet med 

välfärdsteknologi och utvecklingen av vård- och omsorgsboenden då också resurser för ledning och 

styrning kommer att behövas. 

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig 

framgångsfaktor. Redan idag finns svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare till 

socialförvaltningens olika verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmsta åren och samtidigt 

kommer antalet pensionsavgångar öka, vilket innebär att behovet av nyrekryteringar fortsätter att 

vara stort. 

Områdeschefernas personalansvar inom vård och omsorg är mellan 30 – 50 personal per chef 

Utveckling HSL för hemvård (inkl funktionshinder) och vård- och omsorgsboende  

Antalet personer 65+ beräknas öka från 5 943 personer år 2016 till 6 275 personer år 2021. Det 

innebär också att den grupp äldre som kallas "mest sjuka äldre", d.v.s. multisjuka personer med stort 

behov av vård- och omsorg, kommer att öka under motsvarande tid. 

Funktionshinderområdet beräknar att fler gruppbostad eller servicebostad kommer att öppna i 

Gislaveds kommun de närmsta åren. 

Sammantaget innebär detta att behovet av fler sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 

ökar när antalet brukare ökar. Detta innebär att ökade resurser behövs. 

Ökade behov av vård- och omsorgsboende 

Antalet äldre beräknas öka undan för undan. Beräknat från den nivå av vård- och omsorgslägenheter 

som finns i Gislaveds kommun efter anpassningar 2016, beräknas att ytterligare lägenheter behövas 

från 2022. Om man lyckas med att utveckla hemvården i samarbete med vårdcentralen finns 

möjlighet att skjuta fram behovet ytterligare. 

Utmaningar för programområdet 

 Utveckla systematisk uppföljning gällande insatser, ekonomi mm 

 Biståndsbedömning på vård- och omsorgsboende 

 Utveckling av Social dokumentation/Genomförandeplaner 

 Förstärkt brukarmedverkan 

 Flexibel bemanning kopplat till kontinuitet 

 Kompetensförsörjning 

 Utveckla hemtjänsten med ett flexiblare arbetssätt 

 Kan vård och omsorgsverksamheten arbeta tillsammans med andra aktörer? Tex 

Räddningstjänsten , andra kommuner 

 Ta fram effektiva verktyg till verksamheten tex planeringssystem i hemtjänsten 

 Svårigheter att rekrytera behörig personal 
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2.1.4 Program 4 

Funktionshinder och stöd 

2.1.4.1 Ekonomisk information 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnader 168 001 207 122 223 828 -16 706 

./. intäkter -26 701 -28 031 -26 508 -1 523 

Nettokostnader 141 300 179 091 197 320 -18 229 

2.1.4.2 Programmets grunduppdrag 

Programområde Funktionshinder och Stöd innefattar biståndshandläggning enligt SoL 

(Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), samordning av 

anhörigstöd, demenssjuksköterska, personlig assistans, grupp- och servicebostäder, 

korttidsverksamhet, barnboende, daglig verksamhet, boendestöd, lägerverksamhet, ledsagning, 

avlösarservice och kontaktpersoner. Programområdet innefattas också av en administration gällande 

administrativt stöd till programområdet och debitering av avgifter inom vård och omsorg och 

funktionshinderverksamheterna. 

2.1.4.3 Verksamhet 

Funktionshinderverksamheten har bedrivits i ungefär samma omfattning som under förra året. 

Mycket arbete har lagts ner i att genomföra heltidsprojektet, vilket inneburit stora 

schemaförändringar i samtliga verksamheter. En viss oro finns bland områdescheferna när det gäller 

heltidstjänsterna. Oron består i att man är osäker på om utökningarna används tillräckligt effektivt. 

Det är också en stor nackdel för verksamheterna att man är låst vid att ha sysslsättningsgraderna på 

jämna 10 %, vilket är kostsamt. Det hade varit önskvärt med 5 %. Bemanningsenheten kommer på 

sikt att vara till god hjälp, men är fortfarande i ett startskede. 

Det är stora svårigheter att finna personal med rätt kompetens, vilket innebär att en alltför stor del 

av områdeschefernas och verksamhetsledarnas arbetstid går åt till rekryteringar. Detta gäller samtliga 

yrkeskategorier. 

Det har också varit svårt att rekrytera handläggare under senare tid, vilket innebär en högre 

belastning på både biståndshandläggare och LSS-handläggare. Det har varit nödvändigt att köpa tjänst 

från bemanningsföretag under hösten år 2017 för att klara uppdraget. 

Ett par av gruppbostäderna har brottats med stora personalomsättningar. Arbete pågår också 

gällande planering av nya gruppbostäder, där också möjligheten att ev använda Östergården prövas. 

Daglig verksamhet är också i behov av nya och i viss mån ombyggnation av lokalerna. 

Antal dygn på korttidsverksamheten Loftet har minskat något i början av året, men behovet växlar 

från månad till månad. Leksaker och material till verksamheten har köpts in under våren. Behovet har 

varit stort, då kompletteringar inte gjorts på flera år. Det är en föränderlig och svårplanerad 

verksamhet där behoven av korttidsvistelse ständigt växlar. Planeringen av ett nytt korttids har legat 

på is p g a att fastighetskontoret inte haft tid, men behovet av en ny korttidsverksamhet är stort. Ett 

nytt lokalprogram är inlämnat till fastighetsförvaltningen. Här prövas också möjligheten att använda 

Östergården, vilket anses vara ett mycket lämpligt alternativ, då möjligheten ges att bedriva 

korttidsverksamhet samlat under ett tak. 

Hittills under året har förändringar skett inom personlig assistans, som inneburit både att brukare fått 
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omprövning som lett till att insatser upphört, men också att brukare som beviljats mycket 

omfattande utökningar i sitt omvårdnadsbehov. Utökningarna har varit avsevärt större än 

minskningarna. Inom LSS har tre brukare fått avslag på LSS-insatserna, vilket inneburit att insatser och 

kostnader övergått till hemtjänsten, dvs SoL-beslut. 

Några ärenden har beviljats utökning till heltid med personlig assistans vilket innebär en utökning av 

personal. Ett exempel är att utökade behov lett till att personalgruppen runt en enda brukare utökats 

från fem till femton personal, då behovet krävt dubbelbemanning dygnet runt. All personal har också 

genomgått en särskild utbildning för att klara uppdraget med den brukaren. Brukaren avled i slutet av 

året. 

Ett beslut om barnboende har beviljats och verkställts i september år 2017. 

En satsning på att öka brukarnas medverkan och delaktighet har gjorts under året, med hjälp av nya 

metoder; Delaktighetsmodellen och MISU-projektet. 

Programområdet har under hösten arbetat mycket engagerat med förberedelser inför den nya 

styrmodellen som håller på att införas i kommunen. Styrmodellen har mottagits positivt i 

verksamheterna och medfört en större delaktighet för medarbetarna. 

För tredje året i rad har programområdet tillsammans med Campus i Värnamo, Hälsohögskolan i 

Jönköping och övriga GGVV-kommuner ansökt om att få starta en yrkeshögskoleutbildning till 

stödpedagog. Syftet är att ge medarbetarna möjlighet till utbildning i närområdet. 

Byte av titulatur för baspersonalen har genomförts under året till stödpedagog resp. stödassistent i 

syfte att följa med i den nationella utvecklingen gällande titlar och kompetenskrav. 

En utbildning i Tydliggörande pedagogik har genomförts under våren för all baspersonal. Det har även 

anordats en kurs i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterade Kommunikation). Några 

medarbetare har varit på Leva och fungera-mässan i Göteborg. Inom enheten för bistånd och stöd 

har erbjudits kortkurser och föreläsningar inom olika ämnen utifrån medarbetarnas individuella 

behov. LSS-handläggarna har under hösten påbörjat en högskoleutbildning för myndighetsutövning 

inom LSS, vilken är rekommenderad av Socialstyrelsen. Samtliga handläggare har också gått en 

tredagars utbildning i MI-utbildning (Motiverande Intervjuer). Varje verksamhet har också haft 

planerings-/utvecklingsdagar, där också Kommunhälsan har medverkat. Exempel på andra utbildningar 

som flertalet medarbetare gått under året är: palliativ vård, smärtproblematik, digital teknik - iPAD-

användning, brandutbildning och HLR etc. Det har också anordnats anhörigträffar i de flesta 

verksamheterna, samt gjorts diverse personalbefrämjande aktiviteter för medarbetarna. 

Alla chefstjänster är nu tillsatta. Det är av stor vikt att den nya ledningsgruppen inom 

programområdet fortsätter att vara stabil, eftersom verksamheten är i ständig förändring. 

Ledningsgruppen har varit på sammanlagt tolv chefutvecklingsdagar under våren, dels som en 

introduktion i ledarskap till de nya cheferna och dels för att bli ett sammansvetsat team. Ledare för 

dessa dagar har varit Rolf Appelkvist från Högskolan i Borås. 

En chefsenkät gällande psykosocial arbetsmiljö har genomförts med hjälp från kommunhälsan i syfte 

att uppfatta eventuella signaler i tid. Resultatet i enkäten var genomgående positivt.. Enkäten kommer 

att genomföras vartannat år. 

Under år 2017 har målen inte brutits ner på enhetsnivå, utan utgått från de gemensamma målen som 

tagits fram på programområdesnivå. Detta för att arbetet med den nya styrmodellen har startats upp 

under hösten år 2017. 
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2.1.4.4 Ekonomiskt resultat 

Programområdet har ett resultat på ett underskott på 18 230 tkr. Underskottet består i huvudsak av 

ökningar av antalet hemtjänsttimmar, extern personlig assistans och extern verksamhet LSS. 

Övergripande prognosticeras ett överskott på 1 501 tkr. Här ligger medel för korttidsverksamheten 

som beräknas öppna först under 2019. I prognosen är det medräknat intäkter från Migrationsverket 

på 1 200 tkr. 

Genomförandet av heltider har genererat stora kostnader, eftersom systemet inte är tillräckligt 

flexibelt. 

Ett effektivt schemaläggningsprogram inom personlig assistans var planerat att vara i drift under 

hösten 2017, vilket kommer att ge minskade kostnader eftersom mycket manuellt arbete då kommer 

att minska. Arbetet är försenat på grund av olika omständigheter/hinder på vägen, som 

programområdet inte kunnat påverka. 

Verksamheter 

Gruppbostäder och daglig verksamhet redovisar tillsammans ett överskott med 598 tkr, vilket visar 

att schemaförändringar och en allmän återhållsamhet har gett resultat. Inom daglig verksamhet har 

det varit svårt i vissa fall att tillsätta vakanta tjänster vid sjukdom, vilket har gett ett överskott, 

samtidigt som Lillgatans gruppbostad hamnar på ett minus p g a hyresförluster, p g a tre tomma 

lägenheter. 

I budget 2017 tillfördes 1 600 tkr till korttidsverksamheten och LSS-teamen. På grund av att antalet 

barn/ungdomar i behov av korttidsverksamhet minskat något blir resulatat ett överskott på 364 tkr. 

Dock är det osäkert om återsökningen av medel från Migrationsverket kommer att generera några 

medel såsom det är prognosticerat. Det tilltänkta korttidsboendet kommer inte igång, förrän tidigast 

år 2019, vilket har inneburit att vissa insatser har verkställts på annat sätt. Ett nytt beslut om ett 

barnboende fr.o.m. september 2017 har inneburit nya kostnader. 

I budget tillfördes 2,4 mnkr för Personlig assistans. Trots det blev resultatet ett underskott på 

3 276 tkr. Framförallt handlar det om att personlig assistans enligt SFB beräknas ge ett underskott. 

Det gäller ett fåtal ärenden med omfattande insatser där intäkterna från Försäkringskassan inte täcker 

kommunens kostnader. I tidigare prognos angavs ett ärende som är hos försäkringskassan för 

omprövning vilket ev skulle kunna innebära en större kostnadstäckning. Det är dock osäkert om 

försäkringskassan medger fler timmar, eftersom det handlar till stora delar om sjukvård, vilket inte 

medför någon kompensation. 

Myndighet 

Totalt visar Enheten för bistånd och stöd på ett underskott med 17 417 tkr. 

I budget 2017 tillfördes 3 mnkr för utökning av extern verksamhet LSS och 1,7 mnkr för externa 

utförare inom personlig assistans. Resultat för året blev ett underskott på 10 566 tkr. Underskottet 

beror på ökade behov och att antalet externa placeringar ökat gällande gruppbostäder, daglig 

verksamhet och boendestöd, vilket medfört ökade kostnader. Det har också tillkommit nya personlig 

assistans-ärenden i privat LSS. Sjuklöneersättningen till privata assistans-bolag har också ökat. 

I budget 2017 har vissa medel för hemtjänstinsatser övergått till enheten för bistånd och stöd. 

Budgeten förstärktes med 2,5 mnkr utifrån ett förväntat ökat behov. Budgeterade medel för utförd 

hemtjänst (kommunala hemtjänst och privata utförare) visar ändå på ett underskott. Antalet utförda 

timmar för kommunal hemtjänst har under året legat på ett snitt på 264 timmar/dygn, för maj månad 

låg den siffran på 292 timmar/dygn. Budget för 2017 är beräknad på 251 timmar. Extern hemtjänst 

(LOV) har ökat till 860 timmar per månad. Resultatet totalt för hemtjänst och kostnaden för 

betaldagar på sjukhus gav ett underskott på 6 851 tkr. 
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2.1.4.5 Slutsats -Sammanfattning 

Funktionshinder och Stöd bedriver en verksamhet med god kvalitet. Programområdets ledningsgrupp 

kännetecknas av en mycket god anda med områdeschefer som är utvecklingsinriktade, vilket bådar 

gott inför framtiden. De stora utmaningarna är kompetensförsörjningen, dvs att "matcha 

medarbetares kompetenser till framtiden behov" inom samtliga yrkesgrupper/befattningar. 

Programområdets mål och utmaningar är att få en budget i balans i en mycket svårprognosticerad 

verksamhet, där vi ser att verksamheten växer och där nya behov ständigt tillkommer. 

2.1.4.6 Framåtblick 

Socialförvaltningarna i landets kommuner går emot en tid med ökad kontroll, krav och granskning av 

verksamheterna. På senare tid har också kraven från anhöriga/närstående/föräldrar ökat. För att 

bemöta de ökade kraven, behöver kommunen förändra arbetssätten på olika sätt, såsom att öka 

tillgängligheten med lättillgänglig och lättläst information, med välfärdsteknologi etc. 

Ett nytt nationellt begrepp: Funktionsrätt som ger en tredje, tillkommande dimension till begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder. Det handlar om individens rättigheter i olika 

samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om 

mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle. 

Sveriges kommuner behöver få insikt om de höga kostnaderna inom funktionshinderområdet och att 

utvecklingen pekar på att det är en växande verksamhet. I Gislaveds kommun behöver ett stort antal 

anpassade bostäder byggas och behovet av korttidsvistelse för barn och ungdomar ökar. därtill finns 

behov av att utveckla daglig verksamhet på olika sätt; inte minst för personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder (NFP). 

Det är svårt att göra en långsiktig planering i funktionshinderverksamheten. Det innebär att det är 

mycket viktigt att vid ny- och ombyggnationer tänka in alla (idag kända) funktionshinder, för att undgå 

att behöva bygga om inom en snar framtid då behoven förändras eller nya diagnosgrupper 

tillkommer. 

Socialdepartementet har påbörjat en nationell LSS-utredning som förväntas vara klar i oktober år 

2018. Det är i dagsläget svårt att sia om hur resultatet av den utredningen kommer att påverka 

kommunens verksamheter och kostnader. Funktionshinderområdet behöver prioriteras under de 

närmsta åren, då all verksamhet som bedrivs är strikt lagstadgad. 

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig 

framgångsfaktor. Redan idag finns svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare till 

socialförvaltningens olika verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmsta åren och samtidigt 

kommer antalet pensionsavgångar öka, vilket innebär att behovet av nyrekryteringar fortsätter att 

vara stort. 

Inom Funktionshinderområdet är det inte längre tillräckligt att baspersonal endast har gymnasienivå 

som grund. SKL har tagit fram en yrkeshögskoleutbildning till Stödpedagog utifrån Nationellt 

kompetensråd inom funktionshinderområdet 2016. Tillsammans med Campus i Värnamo och 

Hälsohögskolan i Jönköping har ansökan lämnats in för tredje året i rad, att få bedriva 

stödpedagogutbildningen på lokal nivå. Även inom andra områden är det viktigt med 

kompetenshöjning i form av olika spetskompetenser. 

Inom biståndshandläggningen ställs allt högre krav, då det även på vård- och omsorgsboenden ska 

göras biståndsbedömning för alla insatser. Det måste också finnas tid för regelbundna uppföljningar ur 

rättssäkerhetssynpunkt. För LSS-handläggarna krävs att de gör alltmer gedigna utredningar med 

många kontakter som tar mycket tid i anspråk på grund av komplicerade och nya diagnoser. Det 

innebär att fler handläggartjänster kommer att krävas under utblicksperioden. 
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Behoven av insatser till invånare med funktionsnedsättning förväntas öka under de kommande åren. 

Det gäller såväl den interna som den externa verksamheten. Nya diagnosgrupper som kräver 

nytänkande, inte minst gällande kompetensutveckling, tillkommer. Till stora delar handlar det om 

barn och ungdomar som behöver ha mycket stöd, ofta dygnet runt, och som inte klarar av att vistas 

bland andra, vilket kräver en mycket personaltät verksamhet. Därtill kommer nya grupp- och 

servicebostäder att behöva tillskapas/byggas under utblicksperioden (18-20 lägenheter). Även nya 

lokaler för korttidsverksamhet för barn och ungdomar, samt för daglig verksamhet behöver tillskapas 

inom kort. Socialnämnden framhåller att det är viktigt med hållbara lokaler för framtida behov, dvs 

moderna bostäder som personer kan bo kvar i under hela livet, även om funktionsnedsättningarna 

förändras. 

Eftersom verksamheterna växer, ställer det också krav på en ökad administration. Försäkringskassans 

alltmer nitiska bedömningar och krav på minutiösa redovisningar innebär en hård belastning på 

avgiftshandläggare och administrativa assistenter. Även en utökning av ledarskapet behövs under 

utblicksperioden. 

Inom personlig assistans är trenden att försäkringskassan blir alltmer restriktiv i sina bedömningar av 

så kallade grundläggande behov enligt Socialförsäkringsbalken (SFB), vilket innebär att ansvaret 

övergår till kommunerna, med ökade kostnader som följd. Under senare tid är det alltfler brukare 

som valt externa utförare av assistansen, vilket ger ökade kostnader för kommunen på olika sätt. 

En relativt stor del av LSS-verksamheten drivs på entreprenad i kommunen. En översyn av avtalet ska 

genomföras i syfte att eventuellt kunna minska de totala kostnaderna för 

funktionshinderverksamheten. 

Utmaningar för programområdet 

 Utveckla systematisk uppföljning gällande insatser, ekonomi mm 

 Biståndsbedömning på vård- och omsorgsboende 

 Social dokumentation/Genomförandeplaner behöver utvecklas 

 Förstärkt delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning 

 Förstärkt brukarmedverkan 

 Flexibel bemanning och kontinuitet - en utmaning 

 Fler anpassade arbeten som komplement till daglig verksamhet 

 Bygga många nya bostäder inom LSS - behovet är tre nya gruppbostäder fram till år 2021 

 Kompetensförsörjning 
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2.2 Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 

behörighet till 

gymnasieskolan. 

Skolans pedagogiska 

insatser och 

socialtjänstens 

stödinsatser, för barn och 

unga i behov av extra stöd, 

ska vara samordnade för 

att på så vis förbättra 

elevernas möjligheter att 

nå behörighet till 

gymnasieskolan 

 Samarbetet mellan skola 

och socialtjänst fortsätter 

att utvecklas. Detta för att 

ge barn och unga adekvat 

stöd inom IFO:s 

verksamheter. HVB-

boendena har 

kontinuerliga 

samverkansmöten med 

berörd skolpersonal 

varannan månad. Stöd till 

läxläsning har skett för 

ungdomar inskrivna i 

Navigatorcentrums 

verksamhet av pedagog 

inom ramen för samverkan 

med skolan inom det 

kommunala 

aktivitetsanvaret. Arbetet 

fortsätter när det gäller 
utvecklandet av samarbete 

mellan Socialtjänsten och 

Barn och 

utbildningsförvaltningens 

barn som är speciellt 

utsatta. Tanken är att 

skapa en stödverksamhet 

innehållande såväl 

pedagogiska insatser som 

sociala stödinsatser i 

familjerna. Arbetet med 

att utveckla det 

kommunala 

aktivitetsansvaret på AMO 

fortsätter. 

Prioritera 

förebyggande och 

främjande verksamhet 

för barn och ungdomar 

Medarbetarna ska ha 

kunskap om FN:s 

barnkonvention. 

 En kommungemensam 

satsning har påbörjats och 

ett antal nyckelpersoner i 

socialförvaltningen har 

utbildats. 

Utvecklad förebyggande 

och främjande verksamhet 

för barn och ungdomar 

genom samarbete med 

kulturförvaltningen, 

fritidsförvaltningen och 

civilsamhället 

 Inom ramen för 

fullmäktiges målområde 

barns lärande pågår nu en 

uppstart av ett nytt, mer 

offensivt och strukturerat 

samarbete mellan olika 

aktörer runt barn och 

unga. SSPF är en struktur 

för samverkan mellan 

skola, socialtjänst, polis 

och fritid kring ungdomar i 

riskzonen för kriminalitet. 

En modell för Gislaveds 

kommun förväntas vara 

klart under 2018. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Attraktivitet och 

utveckling för 

Gislaveds kommun 

Utveckla hemvården 

och det förebyggande 

arbetet för att skapa 

en bättre fungerande 

vardag 

Utvecklad hemvård och 

utvecklat förebyggande 

arbete 

 Team för trygg 

hemgång:Teamet är under 

uppbyggnad. Fem 

undersköterskor och två 

sjuksköterskor är anställda 

och introduktionsprogram 

är genomfört under 

september 2017. Två 

biståndshandläggare, en 

fysioterapeut och en 

arbetsterapeut finns 

knutna till teamet. Teamet 

tog emot första brukaren i 

oktober 2017 och har 

sedan starten haft ca 30 

brukare. 

Träffpunkterna fortsätter 

att ha gemensamt program 

med relativt stor variation 

på utbudet. Aktiviteten på 

sociala medier har ökat 

under året och flera 

träffpunkter har nära 100 

följare på instagram. 

Ökad säkerhet och 

trygghet för äldre och 

funktionsnedsatta genom 

samarbete med bland 

annat räddningstjänsten 

 Socialförvaltningen och 

räddningstjänsten 

genomför tillsammans ett 

arbete för att öka 

tryggheten och säkerhet 

genom att fokusera på 

brandsäkerhet som ett 

första område. Målgrupper 

är i  första hand äldre och 

funktionsnedsatta. I andra 

hand personer med 

missbruksproblematik. Vi 

vet att vissa grupper har 

större risk för att skadas I 

samband med brand och 

att man upplever en 

otrygghet. 

Samarbetsprojektet ska 

utmynna i stöd till såväl 
individ som grupp 

(generellt). Arbetet har en 

planeringsfas under 2017 

och ska gå i 

genomförandefas 2018. 

Ökad tillgång till kultur för 

de invånare som på grund 
av funktionsnedsättning 

inte kan ta del av det 

ordinarie kulturlivet 

 Uppdragsbeskrivning finns 

men pga vakanser inom 
kulturförvaltningen är 

arbetet försenat. Planering 

pågår för 2018. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Öppna för utökat 

samarbete med andra 

kommuner och 

organisationer 

Utökat samarbete med 

andra kommuner och 

organisationer 

 I förvaltningen sker 

dagligen samarbeten runt 

individer och i olika 

nätverk då de individer 

som är i kontakt med våra 

verksamheter ofta har 

komplexa behov som olika 

huvudmän har ansvar för. I 

stort fungerar samarbetet 

väl även om det alltid kan 

bli bättre och mindre 

personbundet. 

Ett uttökat samarbete 

kring den sociala jouren 

har verkställts under året. 

11 kommuner samarbetar 

nu inom denna 

verksamhetsgrenen. 

Inventering av 

samarbetspartners har inte 

kunnat prioriteras och är 

ännu inte genomförd på 

helheten. 

Skapa förutsättningar 

för en fortsatt positiv 

befolkningsutveckling 

Socialnämndens 

verksamheter ska leverera 

en fungerande vardag för 

de invånare som är i 

behov av stöd 

 Detta är en grundläggande 

drivkraft för all 

verksamhet under 

socialnämnden. Flertalet 

verksamhetsmål finns inom 

de olika 

programområdena då 

målet är komplext. 

Resultat i 

brukarundersökningar och 

öppna jämfförelser visar på 

goda resultat. 

Socialnämnden ska verka 

för en jämlik vård och 

omsorg för samtliga 

invånare i Gislaveds 

kommun. 

 Ingår i grunduppdraget. 

Det finns många aspekter 

som kan belysas utifrån 

detta mål, ex. huruvida 

förvaltningens bemötande 

och handläggning etc. 

påverkar utifrån individens 

kön, etnicitet, ålder etc. 

Något sådant analysarbete 

har inte kunnat 

prioriterats under året. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Öka medborgarnas 

digitala delaktighet 

Medborgarnas digitala 

delaktighet ska öka utifrån 

arbetet med eHälsa enligt 

konceptet trygghet, 

service och delaktighet i 

hemmet genom 

välfärdsteknologi 

 Nya tekniska lösingar 

införs succesivt inom 

ramen för e-hälsa och 

välfärdsteknik. 

Utvecklingen inom detta 

område leder till ökad 

valfrihet för invånarna, 

effektiv resursanvändning 

samt ökad kommunikation 

mellan huvudmän. 

Vi arbetar utifrån en 

övergripande handlingsplan 

som fokuserar på att hitta 

och införa tekniska 

underlättande lösningar 

för brukare och 

medarbetare. Ett antal 

delprojekt syftar även till 

att understödja det 

systematiska 

förbättringsarbetet för att 

säkerställa en god kvalite. 

Ett arbete inom det 

området är exempelvis att 

med hjälp av IT tekniska 

lösningar tillgängliggöra 

kompetensutveckling och 

stöd till medarbetare via 

filmer och guider som 

ligger lättillgängliga. Inom 

socialförvaltningens 

verksamheter ska det vara 

lätt att göra rätt. 

Tekniska lösningar riktade 

direkt till brukare och 

invånare är exempelvis 
olika e-tjänster och 

tillgänglig inforamtion på 

hemsida. 

Andelen ekologiska 

livsmedel ska öka till 

45 % 2018 

Andelen ekologiska 

livsmedel ska utgöra minst 

35 procent av inköpta 

livsmedel i förvaltningens 
kök 

 Alla områden uppfyller 

målet. 

Ökad samverkan och 

samarbete kring 

integration i och med 

civilsamhället samt öka 

kunskapen kring 

integration och 
mångfald. 

Ökad samverkan och 

samarbete kring 

integration i och med 

civilsamhället samt öka 

kunskapen kring 

integration och mångfald 

 Inom IFOs områden sker 

en mängd olika aktiviteter 

som säkerställer och 

ständigt förbättrar vår 

samverkan kring 

integrationsområdet. 
Exempel på aktiviterer är 

Torghusets internationella 

dag, Språkkafeer,  

Språkvänner, 

Konjunkturpaketets 

snabbspår på Segerstad, 

satsning på bristyrken, IT-

guider, studiebesök på 

industrier med mera. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 

kommunikation och 

bemötande gentemot 

näringsliv och invånare. 

Förbättrad kommunikation 

och information gentemot 

näringsliv och invånare 

 Vi arbetar kontinuerligt 

med att förbättra våra 

metoder för 

kommunikation med och 

information till allmänhet 

och brukare med hjälp av 

de allt mer förfinade it-

tekniska möjligheter som 

växer fram. Exempel på 

detta är fler och fler e-

tjänster, information på 

hemsidan, instagram-

konton etc. 

Medborgardialog som 

arbetssätt ska vara 

implementerat i 

socialnämndens 

verksamheter 

 Den kontiuerliga 

medborgardialogen sker 

genom KPR och KRF. Vid 

behov kan riktade 

medborgardialoger i 

enlighet med kommunens 

metodik genomföras. 

Skapa bättre 

förutsättningar så att 

fler människor med 

efterfrågad kompetens 

söker sig till privat och 

offentlig sektor i 

Gislaveds kommun 

Ökade möjligheter för 

invånare långt från 

arbetsmarknaden att skaffa 

sig en försörjning 

 Olika utmaningar finns 

inom socialnämndens 

verksamhetsområden att 

omsätta denna målsättning. 

Inom daglig verksamhet 

för funktionsnedsatta 

arbetar man exempelvis 

för att erbjuda mer 

anpassade arbeten, men 

möjligheterna att brukarna 

ska få ett lönearbete och 

bli självförsörjande, är ofta 

obefintliga. IFO arbetar 

aktivt med att stötta 

människor till inträde och 

återinträde på 

arbetsmarknaden med bl a 

supported 

employment/IPS och 

supported education, fler 

personal kommer att 

utbildas i arbetsmetoderna 

supported 

employment/IPS 

supported education. 

Enheten för Psykisk ohälsa 

har introducerat 

arbetsmetoden, IFO 

stöttar sociala kooperativ 

Gislavedsrallarna och 
Optimus, Extratjänster. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Socialförvaltningen ska 

uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare och arbeta 

för att skapa goda 

förutsättningar till 

karriärmöjligheter för 

förvaltningens 

medarbetare 

 Alla nya medarbetare 

erbjuds anställning på 

heltid. 

Kompetensutveckling 

erbjuds. Enkäter och 

undersökningar följs upp 

löpande för att 

kvalitetssäkra arbetsmiljön. 

Förvaltningen arbetar 

kontinuerligt med att 

tillgängliggöra vägledande 

dokument och annat som 

underlättar för att det ska 

vara lätt att göra rätt. IT-

tekniska lösningar som 

underlättar arbete införs 

successivt. 

Interna processer Gislaveds kommuns 

löne- och 

personalpolitik ska 

främja oss som 

attraktiv arbetsgivare. 

Socialförvaltningen ska 

uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare och arbeta 

för att skapa goda 

förutsättningar till 

karriärmöjligheter för 

förvaltningens 

medarbetare 

 Alla nya medarbetare 

erbjuds anställning på 

heltid. 

Kompetensutveckling 

erbjuds. Enkäter och 

undersökningar följs upp 

löpande för att 

kvalitetssäkra arbetsmiljön. 

Förvaltningen arbetar 

kontinuerligt med att 

tillgängliggöra vägledande 

dokument och annat som 

underlättar för att det ska 

vara lätt att göra rätt. IT-

tekniska lösningar som  

underlättar arbetet införs 

successivt. 

Hos Gislaveds 

kommun är heltid en 

rättighet och deltid en 

möjlighet. 

Inom socialnämndens 

verksamheter är heltid en 

rättighet och deltid en 

möjlighet 

 Alla som önskar heltid har 

heltid 

Soc tillfälliga mål Utvecklat samarbete med 

kulturförvaltningen och 

fritidsförvaltningen samt 

aktörer i civilsamhället. 

 Inom ramen för 

fullmäktiges målområde 

barns lärande pågår nu en 

uppstart av ett nytt, mer 

offensivt och strukturerat 

samarbete mellan olika 

aktörer runt barn och 

unga. 

3 Miljöbokslut 

3.1 Vad har hänt under 2017? 

Vad det gäller inköp av ekologiska livsmedel har en ökning skett från 32 procent år 2016 till 37 

procent år 2017. För sex av åtta tillagningskök utgör andelen ekologiska livsmedelsinköp mer än 35 

procent.
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3.2 Utmaningar i framtiden 

För att minska resandet i egen bil bör poolbilsverksamheten utvecklas och poolbilar bör finnas på 

samtliga tätorter. 

4 Medborgarkontakter 

4.1 Medborgardialoger 

Socialnämnden har under året arbetet med att utveckla arbetet i KPR ( Kommunala pensionärs rådet) 

och KRF (Kommunala rådet för funktionsnedsatta) där fokus varit dialog inför politiska beslut som 

berör pensionärer och funktionsnedsatta. Som exempel kan nämnas funktionshinderplanen och 

arbetet med den nya "Äldreplanen" 29 000 dagar. Socialnämnens ledamöter har deltagit ett antal olika 

möten med invånare kopplat till nämndens uppdrag. Olika former av brukardialoger har genomförts i 

många av nämndens områden. 

4.2 Synpunktshantering 

Antal inkomna ärenden 

  2017-12-31 

Antal klagomål 50* 

Antal synpunkter 8 

Antal förslag 0 

Antal beröm 1 

Totalt antal inkomna ärenden 59 

Fotnot:*Av 50 klagomål är 21 klagomål och synpunkter i kombination. 

Synpunkterna och klagomålen fördelade på programområden: 

Klagomål och synpunkter till förvaltningsövergripande nivå rörde ett enskilt individärende som fick 

viss medial uppmärksamhet under året samt klagomål på fattade beslut kring flyktingmottagande. 

Övriga klagomål och synpunkter fördelar sig jämnt mellan programområdena vård- och omsorg och 
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individ- och familjeomsorg. Inom vård- och omsorg rör det sig mestadels om klagomål och 

synpunkter på genomförandet av insatser samt synpunkter på maten. Inom individ- och familjeomsorg 

handlar majoriteten av klagomålen och synpunkter om bemötande och tillgänglighet. Funktionshinder 

och stöd har fått ett klagomål om bristande tillgänglighet. 

Uppföljning totalt antal inkomna ärenden 

  2017-12-31 

Andel ärenden besvarade i tid 80% 

Uppföljningen av när ärendena avslutas utgår från när ärendet är avslutat i systemet. Ärendet kan ha 

varit avslutat tidigare men inte registrerat inom tidsgränsen. Siffran är således inte helt rättvisande. En 

sammanställd statistik över vidtagna åtgärder saknas. 
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Sn §23    Dnr: SN.2018.22   2.4  

 

Bokslut 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar förslag till bokslut för 2017. Av redovisningen framgår 

att nämnden redovisar ett negativt resultat på 2 600 tkr. Senaste prognosen 

visade på ett litet överskott och försämringen mot tidigare prognos beror 

framförallt på minskade intäkter för flyktingverksamheten de senaste 

månaderna, ökade kostnader för bemanningspersonal inom den kommunala 

hälso- och sjukvården(hursjuksköterskor), större obalans än prognostiserat på 

några områden inom vård- och omsorg samt att semesterlöneskulden blev 

mycket högre än beräknat. 

Socialnämnden har under året arbetat för att uppnå de konkretiserade målen 

som kommunfullmäktige har tilldelat nämnden, de egna nämndmålen kopplade 

till kommunens övergripande mål samt interna processer inom förvaltningen. 

Ett antal mål har karaktären av att gälla under en längre period än ett år varför 

de inte kommer anses som helt uppfyllda och något av målen har inte kunnat 

uppfyllas under året. En slutlig analys av måluppfyllelsen pågår. 

I bokslutsrapporten ingår också en uppföljning av nämndens 

internkontrollarbete under 2017 och en redovisning av genomfört miljöarbete 

under året. I bokslutsrapporten redovisas en sammanfattning av den interna 

kontrollen. Till socialnämndens möte kommer även en särskild rapport 

gällande den interna kontrollen 2017 att tas fram. 

Förvaltningen kommer att med utgångspunkt från de uppgifter som finns 

tillgängliga till utskottets sammanträde informera om bokslut för 2017. 

Förvaltningen kommer därefter att till socialnämndens sammanträde den 20 

februari 2017 ha sammanställt ett fullständigt bokslut så att beslut kan fattas. 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden arbetsutskott den 6 februari 2018, § 11 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2018  

Bokslut 2017 

 

 

Yrkande 

Maria Gullberg Lorentsson (M): 

 

Socialnämnden anser uppdrag, "struktur för redovisning av inkomna 

synpunkter", ärende SN 2016.85, som fullgjort. 

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämnden fastställer socialnämndens bokslut för 2017, 

 

att  överlämna bokslutsrapporten 2017 till kommunfullmäktige, samt 

 

att hos kommunfullmäktige begära täckning för kostnader på 4 409 tkr för 

flyktingmottagandet 2017  som inte kan återsökas från migrationsverket. 

 

att uppdraget "struktur för redovisning av inkomna synpunkter" anses 

uppfyllt.  
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forts § 23 

 

 

 

Expedieras till: 

Samtliga chefer inom socialförvaltningen 

Socialförvaltningens stab 

Kommunfullmäktige   

 

 



 

Internkontroll 2017 

Räddningsnämnden 
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1 Uppföljning interna kontrollplan 
Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

BESLUT Uppföljning av delegationsbeslut   Halvår 1 2017 
 
Delegationbeslut redovisas på 
varje nämndsmöte. Sammanställs 
av förvaltningssekreterare utifrån 
vårt verksamhetssystem. 

Kontroll av att nämndens beslut 
verkstälts 

  Halvår 1 2017 
 
Beslut återrapporteras till nämnd. 

PERSONAL Kontroll att rätt lön betalats ut   Halvår 2 2017 
 
Löner attesteras av chef och 
deltidslönerna kontrolleras av 
förvaltningssekreterare efter att 
platscheferna har godkänt dem. 
 
Halvår 1 2017 
 
Löner attesteras av chef och 
deltidslönerna kontrolleras av 
förvaltningssekreterare efter att 
platscheferna har godkänt dem. 

Kontroll av rätt kompetens på 
varje befattning 

  Halvår 2 2017 
 
Under 2017 har det funnits brister 
i beredskapsnumrären. Det har 
varit i Hestra och Smålandsstenar i 
olika omgångar. 
Beredskapsförändringarna är 
kompenserade med Första Insats 
Person (FIP) från anna station 
samt fri inryckning. Aktivt 
rekryteringsarbetet har pågått 
under året och flera nya 
medarbetare har anställts. Det tar 
dock tid innan de genomfört sin 
grundutbildning. 
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Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

 
Halvår 1 2017 
 
Vid enstaka tillfällen har erfarna 
brandmän tillfälligt tagit ansvar 
som arbetsledare. Detta har skett 
vid få tillfällen och i samband med 
personalbrist. 

EKONOMI Att fakturor är rätt och rätt 
konterade 

  Halvår 2 2017 
 
Kontrolleras av chef före 
attestering. 
 
Halvår 1 2017 
 
Chef attesterar de fakturor som 
kommer in. 

Faktureringsprocessen   Halvår 2 2017 
 
Kontinuerligt arbete att förbättra 
men nya avtal skrives med externa 
och interna partners för att 
förtydliga ersättnignar och 
faktureringssätt. 
 
Halvår 1 2017 
 
Faktureringsprocessen har 
tydliggjorts under 2016 i samband 
med att ny personal övertog 
arbetsuppgifterna. 

VERKSAMHET Uppföljning av insatser så att 
upplägget vid övningar 
överensstämmer med behoven. 

  Halvår 2 2017 
 
Erfarenhetsåterföring från insats 
till övning sker mer regelmässigt 
inom heltidsstyrkan. 
Kårövningarna där all 
deltidsperosnal övas bygger delvis 
inträffade händelser. 
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Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

Uppföljning av externa 
utbildningar. Att utbildningarna 
håller bra kvalité och bedrivs på 
ett likartat sätt. 

  Halvår 2 2017 
 
Vid stickprovskontroll visade det 
sig att en intruktör inte följer 
länets utbildningsmtrl. Dock är 
avvikelsen av ringa betydelse för 
slutresultatet. 
 
Halvår 1 2017 
 
Stickprovskontroll visade att 
samtliga i kontrollen följer länets 
utbildningsmtrl. 

Kontroll att beslutade år-, månads- 
och veckokontroller av material 
och fordon genomförs och brister 
åtgärdats i tid och på ett korrekt 
sätt 

  Halvår 2 2017 
 
Brister i kontroll av kontrollen. 
Däremot har brister 
uppmärksammats i ordninarie 
kontroll. 
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2 Genomförda åtgärder 
Rutin Kontroll Åtgärd Slutdatu

m Kommentar 

PERSONAL Kontroll att rätt lön betalats ut  Kontroll av löneunderlag 2017-12-
31 

2017 
 
Varje medarbetares löneunderlag 
granskas och jämförs med schemat. 
Avvikelser undersöks och rättas till. 

VERKSAMHET Uppföljning av externa utbildningar. Att 
utbildningarna håller bra kvalité och 
bedrivs på ett likartat sätt. 

Stickprovskontroll av utbildningar 2017-12-
31 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2018-04-03     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §20    Dnr: RN.2017.8      
 
Internkontrollplan 2017  
 
Ärendebeskrivning 
För att uppnå en god ekonomisk hushållning och att verksamhetens mål och 
styrning ska fungera på ett effektivt sätt används internkontrollplaner. I och 
med arbetet med att införa en ny styrmodell i Gislaveds kommun är 
internkontrollplanen i ett övergångsskede till att täckas av indikatorerna i nya 
styrmodellen.  
 
De brister som framkommer är  
 

• Utryckningsberedskapen har ej varit fullt täckt på grund brist av 
personal.  
Aktivt rekryteringsarbete och kompensation av beredskap har skett 
genom att larma FIP från annan station och fri inryckning.  

 
• Kontroll av egenkontroll på fordon och materiel kan förbättras. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2018  
Intern kontrollplan för räddningsnämnden, daterad den 26 mars 2018  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna informationen 

  
att skicka internkontrollplanen till respektive kommunstyrelse  
 

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gnosjö 
Räddningschefen  
 
 



 

Bokslut nämnder 2017 

Kulturnämnden 
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1 Nämndernas verksamhetsberättelse 

1.1 Nämndens grunduppdrag 

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska kulturnämnden bedriva 

biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, samt ge föreningsstöd. 

Dessutom har nämnden till uppgift: 

 att verka för att behovet av lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses.                           

 att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer 

av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.                                                                  

 att vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och bebyggelseområden.                                   

 att inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer dela ut 

kulturstipendium och kulturpris.                                                                                    

 att bistå kommunens innevånare med konsumentinformation. 

Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska främja litteraturens ställning, intresset för 

bildning och upplysning, utbildning och forskning, digital delaktighet samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och anpassade till användarnas behov. 

Verksamheten styrs av Gislaveds kommuns biblioteksplan och bibliotekslagen. 

Konsumentinformationen finns på Gislaveds bibliotek. Den sker genom direktrådgivning över 

telefon, besök, e-mail och brev. Ökat intresse och kunskap om konsumentfrågor eftersträvas genom 

uppsökande verksamhet och utställningsverksamhet. 

Gislaveds konsthall ska vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Med aktuella 

konstprogram på en nationell och internationell nivå, ska konsthallen vara en självklar destination för 

både den lokala, regionala och nationella konstpubliken. 

Kulturplatån är en plats där människor i alla åldrar tar del av och producerar kultur efter egen 

förmåga. Här finns möjlighet att utveckla sina kulturella intressen på en professionell plattform. Här 

finns Gislaveds Dansstudio, Scenverkstan, musikgrupper och inspelnings- och mediestudio. En viktig 

uppgift är att medverka till att ungdomar får möjlighet att påverka och vara delaktiga i kommunens 

kulturliv. 

Barnkulturen är integrerad i alla delar av kulturförvaltningen. Därutöver samverkar 

kulturförvaltningen med barn- och utbildningsförvaltningen för att erbjudna ett professionellt utbud 

av olika kulturmöten inom ramen för Skapande skola. 

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

särart. Nämnden har ett övergripande ansvar för att kunskaper hålls vid liv och tar initiativ till kurser, 

dokumentation och information. Genom kommunens hemsida blir dokumentationen om vårt 

kulturarv tillgängligt för allmänheten. 

Ideell sektor stöds genom verksamhetsbidrag till kulturföreningar och organisationer. Nämnden 

beslutar också om arrangemangs- och projektbidrag. Inom flera av nämndens verksamheter finns det 

ett aktivt samarbete med kulturföreningar och studieorganisationer. 
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1.2 Nämndsredovisning 

     Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Ylva Samuelsson S   

Förvaltningschef Magnus Jonsson    

     

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnad 34 190 38 314 37 085 1 229 

./, intäkter -4 377 -3 703 -3 807 104 

Nettokostnader 29 813 34 611 33 278 1 333 

     

Nettoinvesteringar 1 247 3 433 2 569 864 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader) tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 2017 

Nämnd 214 225 202 23 

Kulturverksamhet 27 963 32 644 31 405 1 239 

Föreningsanslag 1 636 1 742 1 671 71 

Totalt 29 813 34 611 33 278 1 333 

1.3 Nämndens ordförande har ordet 

 

 

 

 

1.4 Verksamhet 

Verksamheten har till sina största delar genomförts som planerat. Undantaget är projektet "Kultur i 

hemmet", som har blivit försenat på grund av att organisationen kring verksamheten var svårare att 

lösa än förväntat. Samtliga verksamheter har arbetat med ständiga förbättringar och prövat nya 

aktiviteter eller arbetsformer i sin verksamhet. Exempelvis har samarbetet med förskolorna och så 

kallade Kapprumsbibliotek utvecklats under året med stor framgång. Ett annat exempel är att 

betydande steg har tagit för att etablera en E-sportarena i Glashuset, och ett tredje exempel är att 

området kultur och hälsa utvecklas med fler samarbeten mellan äldreboenden och konsthallen, samt 

att dans för äldre har introducerats. 

På grund av frånvaro, vakanser och personalomsättning har det varit en ansträngd personalsituation 

på Kulturplatån, men även till viss del på Gislaveds konsthall. Under hösten tillsattes en ny enhetschef 

för den allmänkulturella verksamheten för att stärka organisationen och ge förutsättningar för bättre 

planering och arbetsmiljö. 
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1.5 Måluppfyllelse 

Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ska ge förutsättningar för upplevelser, eget skapande 

och bildning. 

Biblioteken ska främja intresset för litteratur, kreativitet och eget skapande, självstudier och 

utbildning på alla nivåer. Detta har uppnåtts genom ett allsidigt mediabestånd, vägledning, samarbete 

och samverkan med skolan och föreningslivet, ett omfattande programutbud med möjligheter till nya 

möten mellan kommuninvånare, artister, konstnärer och föredragshållare. 

Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva och vara delaktiga i 

kommunens kulturliv. Genom ett stort utbud av professionella kulturprogram och skapande 

verksamheter, som vänder sig till att barn och ungdomar på biblioteken, Kulturplatån och 

Konsthallen, har förutsättningar för delaktighet skapats. 

Målen för året som har gått kan till största delen anses vara uppnådda. Ett projekt, Kultur i hemmet, 

har tagit längre tid att implementera än väntat. Det innebär att den pilotverksamhet som var tänkt att 

genomföras under hösten är framflyttad till 2018. Efter att ha ökat under 2016 minskar nu 

bibliotekens utlåning och besök. Att lån och besökssiffror förändras mellan åren är inget ovanligt. En 

trend som går i motsatt riktning är besöken till förvaltningens kulturprogram, som fortsätter att öka 

och uppgår nu till nästa 40 000 besök. Ingenting tyder på att den trenden kommer att brytas. 

Utvecklingen av bibliotekens utlåning är svårare att förutspå. 2016 och 2017 har Smålandsstenars 

bibliotek varit stängt under en längre period, vilket har påverkat besöken och utlåningen. I november 

öppnade ett nytt modernt bibliotek i Smålandsstenar med meröppet. Sannolikt kommer det att 

innebära fler besökare och utlån. 

Nämnden konstaterar att verksamheten har genomförts efter uppställda mål och inom de 

ekonomiska ramarna och därmed lever upp till en god ekonomisk hushållning. 

1.6 Ekonomiskt resultat 

Bokslutet för 2017 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 1 333 tkr. Överskottet har uppstått 

genom ökade intäkter med 104 tkr, minskade kostnader för material/tjänster med 521 tkr och 

708 tkr i lägre personalkostnader. De ökade intäkterna är tillfälliga statliga bidrag samt entréintäkter 

till evenemang. Den lägre personalkostnaden beror på vakanser i samband med rekryteringar. 

Överskottet för material/tjänster hittas huvudsakligen inom verksamhetsområdena barnkultur, kultur 

& hälsa, kulturprojekt, konstsamlingen och föreningsbidrag. Av detta står Kultur och hälsa för mer än 

hälften av överskottet. Det beror på att den planerade verksamheten "Kultur i hemmet" inte kom i 

gång under 2017. Resterande överskott ligger inom planeringsmarginalerna. 

Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god ekonomisk hushållning. 
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1.7 Nyckeltal 

Nyckeltal 

  Bokslut Budget Bokslut 

 2016 2017 2017 

Totalt antal besökare 216 978 210 000 194 174 

Antal besökare/invånare 7,4 7 6,6 

Antl lån 221 405 225 000 212 499 

Antal lån/invånare 7,6 7,5 7,2 

Antal besök på kulturprogram 36 011 30 000 39 592 

Antal besök/kulturprogram 25 30 25,5 

Antal årsarbeten 30 30,55 33 

1.8 Investeringsredovisning 

Investeringarna under 2017 uppgick till 2 569 tkr och visar ett överskott på 864 tkr. Den främsta 

orsaken till överskottet är att investeringarna till det nya biblioteket i Smålandsstenar blev 800 tkr 

lägre än budgeterat. Anledningen är att tekniken som krävs för att hantera Meröppet har utvecklats 

och förenklats, vilket har medfört ett lägre pris. 

Den största investeringen 1,4 millioner gick till inredning och IT utrustning till det nya biblioteket i 

Smålandsstenar. Under året har det investerat drygt 900 tkr i Glashuset varav en betydande del 

användes till att iordningställa stora salen, som kulturnämnden fick ta över efter Stiftelsen 

Gisleparken. Åtgärder har varit nödvändiga för att säkerställa arbetsmiljön och grundläggande 

verksamhetsfunktioner. 

Den största konstinvesteringen, 200 tkr, är renovering och återställandet av ett konstverk på 

Gislaveds gymnasium. 

  

1.9 Personal 

Den totala sjukfrånvaron för kulturförvaltningen har minskat sedan förra årets mätning. År 2017 har 

förvaltningen 2 medarbetare helt eller delvis långtidssjukskrivna.  Personerna har både varit 

långtidssjukskrivna och korttidssjukskrivna. Den befintliga långtidssjukfrånvaron i förvaltningen har sin 

grund i såväl fysiska och psykiska orsaker. 

Kulturförvaltningen har löst frågan med heltid till alla anställda och med deltid som möjlighet till 2017. 

De som fortfarande inte har heltid har antingen barn under 8 år eller vill kvarstå som deltidsanställd. 

Under året har det uppstått vakanser på grund av att planerade rekryteringar drog ut på tiden. Ett 

problem var att få personer med rätt kompetenser att söka de utlysta tjänsterna. 
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1.9.1 Personalpolitiska mål 

1.9.1.1 Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

   Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 9,6 8,8 8,4 7,4 

Långtidsfrånvaro 
Andel långtidssjuka av 

total sjukfrånvaro 
70,5 66,9 55 44,4 

Utvecklingssamt

al 

Andel anställda som 

haft utvecklingssamtal 
95 90,9 95 94 

Heltid/deltid 
Andel kvinnor som är 

anställda på heltid 
80 77,8 83 92 

 
Andel män som är 

anställda på heltid 
85,7 87,5 90 100 

 
Andel kvinnor som är 

anställda på 75-99% 
10 11,1 6 4 

 
Andel män som är 

anställda på 75-99% 
14,3 12,5 10 0 

 
Andel kvinnor som 

arbetar mindre än 75% 
10 11,1 11 4 

 

Andel män som 

arbetar mindre än 

75 % 

0 0 0 0 

Kulturförvaltningens totala sjukfrånvaro för 2017 ligger på 7,4 %. Det är något lägre än tidigare år 

men överstiger fortfarande kommunens övergripande styrtal på att den totala sjukfrånvaron inte ska 

överstiga 5,3 %. Kulturförvaltningen har 35 anställda och statistiken slår alltid hårdare mot en mindre 

förvaltning med färre anställda jämfört med en stor förvaltning med många anställda. 

Långtidssjukfrånvaron har sjunkit med 5,6 % och svarar fortfarande för majoriteten av den totala 

sjukfrånvaron i förvaltningen. Totalt sett så sjunker sjukfrånvaron. Orsaken kan ha att göra med att 

de individer som varit långtidssjukskrivna har slutat eller gått på ledighet. Av den sjukfrånvaron som 

finns har korttidsfrånvaron möjligtvis ökat något i relation till långtidsfrånvaron. 

Gislaveds kommun har antagit ett gemensamt styrtal vad gäller utvecklingssamtal på 90 % av alla 

tillsvidareanställda ska ha haft utvecklingssamtal med sin chef under året. En enkät har skickats ut till 

samtliga tillsvidareanställda efter årsskiftet, för att få statistik kring denna fråga. Av 18 stycken som 

har svarat på enkäten uppger 94 % att de haft utvecklingssamtal. En person uppger att hen inte har 

haft utvecklingssamtal på grund av personliga skäl. 

Andelen kvinnor och män som arbetar heltid har ökat på förvaltningen. Förvaltningen har under 2016 

arbetat aktivt med att minska antalet deltidstjänster enligt det politiska beslutet att heltid ska vara en 

rättighet och deltid en möjlighet. Detta ger utslag i statistiken år 2017. En person har valt att fortsätta 

vara tjänstledig under 75 % och frånsagt sig rätten att arbeta heltid. 

1.10 Miljö 

Miljöarbetet i förvaltningen har innefattat programverksamhet på biblioteken i form av föreläsningar 

och utställningar med olika miljöteman. Aktiviteter har även genomförts inom kulturmiljö. I största 

möjligaste mån sker resor kollektivt inom kommunen, men även regionalt och nationellt. Inom ramen 

för konsumentinformation har aktiviteter genomförts för att sprida kunskap kring sambandet mellan 

produkter och miljö. 
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1.11 Intern kontroll 

Internkontrollen under 2017 har innefattat områdena föreningsbidrag, konstsamling, avtalstrohet och 

måluppfyllelse av kulturnämndens beslut. Kontrollen visar inga avvikelser som föranleder några 

direkta åtgärder. Inom området avtalstrohet har internkontroll ej egenomförds. 

  

1.12 Framtid 

Kulturnämndens främsta utmaning de närmsta åren är att möjliggöra för fler att vara delaktiga i 

kulturlivet. Det innebär ett fokus på frågor som integration, inkludering, jämställhet och 

digitalisering/digital delaktighet, samt att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för de 

kulturområden som saknar sådana i dag. 

Inkludering och integration 

Arbetet med att skapa ett inkluderande kulturliv innefattar alla prioriterade målgrupper; personer 

med annat modersmål än svenska, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, 

barn och ungdomar, med även ålder, kön, sexuellorientering och identitet kan påverka ens 

möjligheter att känna sig inkluderad. 

En viktig aspekt, uppmärksammad i en rapport från Myndigheten för kulturanalys, är den skillnad som 

råder mellan stad och land om hur samhällets kulturresurser används. Kort kan det sammanfattas 

med att deltagandet minskar i takt med att avståndet ökar till kulturaktiviteten. Omfört till Gislaveds 

kommun handlar det om att öka tillgängligheten och känslan av tillhörighet för de som upplever ett 

långt geografiskt avstånd till dagens kulturaktiviteter och institutioner i kommunen. En av 

grundförutsättningarna är tillgång till säkra fysiska och digitala kommunikationsvägar. 

För att nå målet behöver kulturnämnden utveckla samspelet och samverkan med kommunala och 

regionala verksamheter och civilsamhället i form av organisationer, föreningar och enskilda individer. 

Det behövs arenor och mötesplatser där människor kan träffas för att samtala, skapa och visa upp 

sina olika kulturella och konstnärliga uttryck. När mötet är jämställt och sker på lika villkor skapas 

förutsättningar för nya uttryck, lärande och förändrade förhållningssätt. På så vis bidrar ett 

inkluderande kulturliv till en hållbar integration och en positiv samhällsutveckling. 

Digitalisering 

Digitaliseringen har under de senaste decennierna radikalt förändrat möjligheterna för produktion 

och distribution av konst och kultur. Det har öppnat upp för fler medborgare att delta och utvecklat 

en global delaktighetskultur. Med hjälp av smartphones och läsplattor finns världens kulturarv och 

kunskap tillgänglig i våra fickor. Med din telefon kan du göra en film, framföra din musik och med ett 

knapptryck nå människor runt om hela jordklotet. Att ha möjligheten och förmågan att vara digitalt 

delaktig blir allt viktigare för att kunna vara en del av kulturlivet och i samhället i stort. Digital 

delaktighet blir i det perspektivet ean nyckelfråga i kulturpolitiken. 

En kulturpolitisk strategi för Gislaveds kommun handlar om att skapa bättre förutsättningar för 

kulturaktörer i kommunen att använda digitalteknik för att producera och sprida kultur, att via 

digitala kanaler tillgängliggöra kulturutbudet för fler grupper, samt att förmedla kunskap om 

digitaliserings möjligheter. 

Lokaler till grunduppdraget 

Ändamålsenliga lokaler för kulturutövande är en kulturpolitisk grundförutsättning. Utan sådana 

lokaler kan kulturnämnden inte genomföra sitt grunduppdrag. Kulturnämnden har därför sedan 2006 

drivit frågan om funktionella lokaler för verksamheterna inom dans, teater och bildkonst. 
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Glashuset (tidigare projekt Mötesplats Gisle) är en strategisk satsning för att kunna anta de 

utmaningar som kulturpolitiken står inför, bl.a. lokalfrågan. Tillsammans med övriga aktiviteter i 

området Gisle har verksamheterna i Glashuset en tydlig bäring på vision 2040 och de två prioriterade 

målområdena ”Barns lärande” och ”Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun”. 

När de nya danslokalerna är på plats 2019 återstår det att lösa lokalbehovet för teater- och 

bildkonstverksamheten. Detta är en central fråga för kulturpolitiken under planperioden, eftersom 

det är först då som alla verksamheter i kulturnämndens grunduppdrag får ändamålsenliga och 

fungerande lokaler. Den planerade multiscenen (black box) i Glashuset är en nyckellokal för 

verksamheten och ersätter decennier av provisoriska lösningar.  I direkt anslutning till Multiscenen 

planeras anpassade övningslokaler för Scenverkstans barn och ungdomsverksamhet. Idag består den 

av 6-7 grupper i åldrarna 6-24 år, samt en grupp för unga vuxna med funktionsvariationer. 

Inom bildkonstområdet handlar det om en för ändamålet fungerade konsthall med ateljé för 

pedagogisk verksamhet. Skapande verksamhet i form av bildkonst, slöjd och hantverk är de 

kulturområden som flest ungdomar ägnar sig åt visar nationella kulturvaneundersökningar. ÖP16 har 

tagit ett strategiskt ställningstagande att utveckla en kulturskola i kommunen där bild och 

formområdet ingår. Gislaveds konsthall har under senare år utvecklat sin pedagogiska verksamhet 

inom Skapande skola, Kultur på recept, öppen verkstad och Konst i vården. För att kulturnämnden 

ska kunna fortsätta sitt arbete med att ge barn och ungdomar, äldre och andra intresserade 

möjligheten att utveckla sina intressen inom hela bild/formområdet, måste behovet av ändamålsenliga 

lokaler tillgodoses. 

Under planperioden behöver en förstudie tas fram som beskriver hur en lösning av ovan redovisade 

behov kan se ut. 

Bokbuss 

År 2021fyller nuvarande bokbuss 15 år och garantierna gällande reservdelar upphör. För att 

säkerställa att en viktig basverksamhet inom biblioteksverksamheten kan fortsätta, bör det planeras 

för inköp av en ny bokbuss senast 2021. 

1.13 Sammantagen bedömning av nämndens resultat 

Nämndens resultat kan i sin helhet bedömas som väl genomförd. I några fall har inte planerade 

aktiviteter genomförts, men som helt har verksamheten genomförts som planerat och uppnått god 

måluppfyllelse. 

Ett bevis för att nämndens verksamhet förflyttar sina positioner framåt och utvecklas är att allt fler 

organisationer både lokalt, regionalt och nationellt aktivt söker samarbeten med verksamheten. Detta 

gäller såväl bibliotek, Kulturplatån och Gislaveds konsthall. 

Under 2018 är det viktigt att personalbemanningen på Kulturplatån kommer på plats och att den nya 

organisationen inom det allmänkulturella området konsolideras. Det är en förutsättning för att 

verksamheten ska utvecklas i önskad riktning. 
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1.14 Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 

behörighet till 

gymnasieskolan. 

Stödja och främja barn och 

ungas utveckling av 

inlevelseförmåga, 

kreativitet, lärande och 

eget skapande. 

 Inom kulturförvaltningens 

olika verksamheter har det 

bedrivits en bred 

verksamhet för barn och 

ungdomar. 

Utgångspunkten för 

verksamheten har varit 

barn och ungas 

möjligheter att påverka 

utbudet och utformningen 

av de aktiviteter de deltar 

i. 

I bibliotekens olika 

skapande verksamheter 

stimuleras barnens 

kreativitet, det finns 

möjligheter att framföra 

tips om inköp av litteratur, 

spel och andra medier. 

Kulturplatåns verksamhet 
bygger på ungas egna 

initiativ. 

Under sommaren 

medverkade 

kulturförvaltningen i 

Sommarliv, som 

genomförde aktiviteter för 

barn i åldern 6 - 15 år. 

Resultatet visar att det 

finns ett stort behov av 

sommaraktiviteter för 

målgruppen, att barn med 

olika bakgrunder får 

möjlighet att träffas, samt 

ett stort engagemang från 

föreningslivet och 

civilsamhället. 

Prioritera 

förebyggande och 

främjande verksamhet 

för barn och ungdomar 

Stödja och främja barn och 

ungas utveckling av 

inlevelseförmåga, 

kreativitet, lärande och 

eget skapande. 

 Se kommentaren ovanför. 

Attraktivitet och 

utveckling för 

Gislaveds kommun 

Utveckla hemvården 

och det förebyggande 

arbetet för att skapa 

en bättre fungerande 

vardag 

Ökad tillgång till kultur för 

de invånare som på grund 

av funktionsnedsättning 

inte kan ta del av det 

ordinarie kulturlivet. 

 Målet att under 2017 

genomföra ett pilotprojekt 

med kultur i hemmet har 

försenats. Genomförandet 

flyttas fram till 2018. 

Förseningen beror på 

uppkomna vakanser och 

därmed har inte 

förutsättningar funnits för 

att driva projektet i den 

takt som det har varit 

tänkt. 

Öppna för utökat 

samarbete med andra 

kommuner och 

organisationer 

Öppna för utökat 

samarbete med andra 

kommuner och 

organisationer 

 Samarbetet mellan GGVV- 

kommunerna har 

utvecklats under året, med 

regelbundna möten mellan 

kultförvaltningarna eller 

motsvarande. Det sker 

både på chefsnivå och på 

handläggarnivå. Biblioteket, 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Kulturplatån och 

Konsthallen har genomfört 

samarbetet med 

föreningar och 

studieförbund.. 

Skapa förutsättningar 

för en fortsatt positiv 

befolkningsutveckling 

Marknadsföra och utveckla 

befintliga mötesplatser 
 Alla mötesplatser har 

arbetat aktivt med sociala 

medier och traditionella 

medier som tidningar och 

radio. 

Utveckla ett rikt och 

inspirerande utbud av 

kulturaktiviteter och 

kreativa miljöer 

 Syftet är att ett kvalitativt 

kulturutbud ska få 

genomslag i media och 

därmed sprida bilden av 

Gislaved som en attraktiv 

och innovativ plats. Det 

har skett genom att alla 

mötesplatser har arbetat 

aktivt med sociala medier 

och traditionella medier 

som tidningar, radio och 

tv. 

Biblioteken ska stödja och 

främja intresse för 

litteratur, teater, film, 

konst, musik, dans och 

andra konstnärliga 

uttrycksformer 

 Biblioteken arbetar aktivt 

med sin 

programverksamhet, som 

vänder sig till alla 

generationer och 

innefattar de flesta konst- 

och kulturområdena. 

Denna verksamhet har 

haft ca 15 500 besökare. 

Totalt har biblioteken haft 

ca 170 000 besökare. 

Utlåningen av medier 

minskar med 3,7 % jämfört 

med 2016. Hälften av 

minskning sker för andra 

medier än böcker, 

exempelvis DVD-film, 

ljudböcker, tv-spel och 

musik-cd. Barnlitteraturen 

ligger kvar på samma nivå 

som 2016, men 

vuxenlitteraturen minskar 

något. 

Kulturplatån ska vara en 

plats där människor i alla 

åldrar tar del av och 

producerar kultur efter 

egen förmåga 

 Enskilda och gruppers 

initiativ har uppmuntras 

och stärkts genom 

öppenhet och flexibilitet 

med kommunala resurser i 

form av lokaler, ekonomi 

och rådgivning. Samverkan 

har skett med kommunala 

verksamheter och 

föreningslivet. Genom 

samarbete med 

studieförbund och 

föreningar har 

Kulturplatån erbjudit 

utbildning och kurser inom 

olika kulturområden. 

Gislaveds konsthall ska 

stärka sin ställning som 

utställningscentrum i 

 Efter att antalet besök 

minskade dramatiskt 2013 

har konsthallens 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

kommunen och öka 

intresset för 

samtidskonsten 

besökssiffror ökat, under 

2014 (39 %), 2015 (76 %) 

och 2016 (13,4 %). 2017 

fortsätter besökssiffrorna 

att öka med 8 %. Gislaveds 

konsthall får en allt 

starkare position i Sveriges 

konstliv och ses som ett 

bra exempel på en 

institution som gör större 

avtryck än sin storlek. Ett 

exempel på det är att 

Gislaveds konsthall 2017 

tecknade ett 

samarbetsavtal med 

Konsthögskolan Valand i 

Göteborg. Bredden av det 

som visas omfattar 

konstnärskap på högsta 

nationella nivå till 

utställningar med lokala 

kreatörer. 

Utvecklingen av 

konstverksamheten ska 

ses i ett längre perspektiv. 

Det långsiktiga målet är att 

konsthallen ska ha en stark 

lokal, nationell och 

internationell förankring 

när verksamheten i 

framtiden flyttar i nya 

lokaler i Glashuset. 

Öka medborgarnas 

digitala delaktighet 

Öka den digitala 

delaktigheten genom 

kunskapsförmedling och 

främjandeinsatser. 

 Biblioteken har haft 

regelbundna aktiviteter för 

att öka den digitala 

delaktigheten. Bland annan 

har projektet IT-guider 

genomförts i Gislaved, 

Anderstorp och 

Smålandsstenar. 

Kulturplatån har arbetat 

aktivt med digitalkultur 

genom workshops, 
konferenser och 

samarbetet med 

föreningslivet. 

Andelen ekologiska 

livsmedel ska öka till 

45 % 2018 

Andelen ekologiska 

livsmedel ska öka till 45 % 

2018 

 Inköp av ekologiska 

livsmedel har gjort när det 

har funnits tillgängligt. 

Kulturförvaltningens inköp 
av livsmedel är mycket 

begränsad och de 

ekologiska inköpen 

domineras av kaffe 

Ökad samverkan och 

samarbete kring 
integration i och med 

civilsamhället samt öka 

kunskapen kring 

integration och 

mångfald. 

Ökad samverkan och 

samarbete kring 
integration i och med 

civilsamhället samt öka 

kunskapen kring 

integration och mångfald. 

 De kulturella 

mötesplatserna har arbetat 
för att vara inkluderande, 

där människor med olika 

bakgrund träffas, lär känna 

varandra och deltar på lika 

villkor. Ett programutbud 

som tar upp frågor kring 

integration och mångfald 

har genomförts. Det finns 

dock mer att göra och 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

ännu finns det grupper 

som saknas i 

verksamheterna. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 

kommunikation och 

bemötande gentemot 

näringsliv och invånare. 

Kulturverksamheten ska 

kännetecknas av öppenhet 

och inkluderande. 

 De som har haft kontakt 

med kulturförvaltningens 

verksamheter har mötts av 

ett professionellt 

bemötande, som 

kännetecknas av 

nyfikenhet och öppenhet. 

Skapa bättre 

förutsättningar så att 

fler människor med 

efterfrågad kompetens 

söker sig till privat och 

offentlig sektor i 

Gislaveds kommun 

Ett kulturutbud som 

präglas av allsidighet och 

hög kvalitét. 

 Program utbudet har 

präglats av allsidighet och 

en mångfald av uttryck och 

innehåll. 

Interna processer Gislaveds kommuns 

löne- och 

personalpolitik ska 

främja oss som 

attraktiv arbetsgivare. 

Sjuktalen ska inte överstiga 

5,3 % av den totala 

arbetstiden. 

 Kulturförvaltningens totala 

sjukfrånvaro för 2017 

ligger på 7,4 %. Det är 

något lägre än tidigare år 

men överstiger fortfarande 

kommunens övergripande 

styrtal på att den totala 

sjukfrånvaron inte ska 

överstiga 5,3 %. 

Kulturförvaltningen har 35 

antal anställda och 

statistiken slår alltid 

hårdare mot en mindre 

förvaltning med färre 

anställda jämfört med en 

stor förvaltning med 

många anställda. 

Långtidssjukfrånvaron har 

sjunkit med 5,6 % och 

svarar fortfarande för 

majoriteten av den totala 

sjukfrånvaron i 

förvaltningen. Totalt sett 

så sjunker sjukfrånvaron. 

Orsaken kan ha att göra 

med att de individer som 

varit långtidssjukskrivna 

har slutat eller gått på 

ledighet. Av den 

sjukfrånvaron som finns 

har korttidsfrånvaron 

möjligtvis ökat något i 

relation till 

långtidsfrånvaron. 

Hos Gislaveds 

kommun är heltid en 

rättighet och deltid en 

möjlighet. 
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2 Miljöbokslut 

2.1 Vad har hänt under 2017? 

Miljöarbetet i förvaltningen har innefattat programverksamhet på biblioteken i form av föreläsningar 

och utställningar med olika miljöteman. Aktiviteter har även genomförts inom kulturmiljö. I största 

möjligaste mån sker resor kollektivt inom kommunen, men även regionalt och nationellt. Inom ramen 

för konsumentinformation har aktiviteter genomförts för att sprida kunskap kring sambandet mellan 

produkter och miljö. 

Bedömningen är att kulturförvaltningen inte använder farliga kemikalier i sin verksamhet, därför har 

ingen handlingsplan för att minska dylika genomförts. 

3 Medborgarkontakter 

3.1 Medborgardialoger 

Under året har nämnden inte genomfört någon medborgaldialog. Det var planerat ett Kulturting i 

november, som blev framflyttat till våren 2018. 

3.2 Synpunktshantering 

Under året inkom tre ärenden. Två synpunkter i form av förslag och ett klagomål rörande 

återlämning av böcker på biblioteket i Anderstorp. De båda förslagen har återkopplats och finns med 

inför kommande verksamhetsplanering. Om de genomförs kommer det att rymmas inom befintlig 

budget. 
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1 Nämndernas verksamhetsberättelse 

1.1 Nämndens grunduppdrag 

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånare goda förutsättningar för en positiv och 

meningsfylld fritid. För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter tillhandahåller fritidsnämnden 

anläggningar, ansvarar för verksamhet inom bad och bowling samt ger bidrag till föreningar och 

organisationer. Utbudet ska främja en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kommunen 

attraktiv att verka och bo i. 

Fritidsnämnden ansvarar i dagsläget för flertalet anläggningar. Det handlar både om 

idrottsanläggningar och friluftsanläggningar. En hög nyttjandegrad av dessa anläggningar är en 

målsättning som fritidsnämnden har haft i många år. Verksamhetsmässigt ansvarar fritidsnämnden för 

att skapa förutsättningar för en god simkunnighet i kommunen. Arbetet sker i nära samverkan med 

barn- och utbildningsförvaltningen och föreningslivet. 

Fritidsnämndens målgrupper är både interna och externa. De interna målgrupperna är i huvudsak 

skolelever inom barn- och utbildningsförvaltningen. Brukare inom socialförvaltningen och samtliga 

anställda är också fritidsnämndens interna målgrupper. Till de externa målgrupperna räknas i 

huvudsak föreningsliv och allmänhet, men också näringsliv. Fritidsnämnden prioriterar särskilt barn 

och ungdomar. 

1.2 Nämndsredovisning 

     Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Tommy Stensson S   

Förvaltningschef Anna Gamlén    

     

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnad 45 765 49 242 47 346 1 896 

./, intäkter -11 288 -10 835 -11 304 469 

Nettokostnader 34 477 38 407 36 042 2 365 

     

Nettoinvesteringar 2 109 6 225 6 025 200 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnader) tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 2017 

Nämnd 324 415 267 148 

Fritidsverksamhet 24 937 27 912 25 701 2 211 

Föreningsbidrag 9 216 10 080 10 074 6 
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(nettokostnader) tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 2017 

     

     

     

     

     

Totalt 34 477 38 407 36 042 2 365 

1.3 Nämndens ordförande har ordet 

Fritidens betydelse för människors livskvalitet kan inte nog understrykas. Det är på fritiden som 

människor kan koppla av, motionera och engagera sig i olika aktiviteter. Många studier pekar 

dessutom på att fritiden blir allt viktigare för människor. Det är klart att fritidsnämndens uppdrag, 

som handlar om att erbjuda kommuninvånarna goda förutsättningar för en positiv och meningsfylld 

fritid, därför är centralt när man pratar om kommunens folkhälsa och attraktivitet. Under 2017 har vi 

också märkt av medborgarnas engagemang för fritidsnämndens verksamhetsområden. Fritidsnämnden 

startade året med en sportdialog om en ny bad- och sportanläggning som resulterade i drygt 1 500 

synpunkter. Utredningen om en ny bad- och sportanläggning, som förvaltningen presenterade för 

nämnden i slutet av året, väckte också stor uppmärksamhet. Det är tydligt att kommunens invånare 

vill framföra synpunkter kring våra idrottsanläggningar. 

Som fritidsnämndens ordförande värnar jag starkt om kommunens fantastiska föreningsliv som bygger 

på en demokratisk grund och bedriver en bred verksamhet. Ideellt arbete är en viktig kugge i 

samhället. Föreningslivets engagemang och aktivering skapar naturliga mötesplatser, utan dessa skulle 

livet vara bra mycket fattigare. Det är därför angeläget att fritidsnämnden svarar upp med goda 

förutsättningar och fortsatt starkt stöd till föreningarna. Förutom all vardaglig verksamhet som 

föreningarna levererade under 2017, stod de i spetsen för flera olika evenemang i Gislaveds kommun. 

Under en vårhelg var det läger, cuper, matcher och tävlingar runt om i nästan alla tätorter i 

kommunen. Under helgen fanns det inte en enda ledig boendeform i hela kommunen att uppbringa 

och besökare till de olika evenemangen fick bo på hotell i närliggande kommuner. 

Området Gisle har under året varit ett centalt ställe för flera evenemang. Området har många 

fördelar såsom närliggande hallar och förutsättningar för olika boendeformer. Vid de olika 

evenemangen har olika idrotter också erbjudits som en trevlig alternativ aktivitet. Under året 

genomfördes Cykel-SM i Burseryd och Frisksportarans riksläger i Hestra med ideella krafter i 

spetsen. Klart att jag, som ordförande i fritidsnämnden, är stolt över föreningslivet som tydligt sätter 

Gislaveds kommun på kartan. 

Sedan simhallsförändringen har förvaltningen lagt upp strategier tillsammans med bland annat barn- 

och utbildningsförvaltningen för att få till stånd en fortsatt bra simundervisning i kommunen. När vi 

summerar 2017 kan vi redan se att förutsättningarna för en hög simkunnighet är god. Förvaltningen 

redovisar ett bra mått av simkunskap och rapporterar ökat intresse för deltagande i simskolor på 

barns fritid. Det borgar för möjligheten för många att vara en del av en gemenskap, att kunna vara 

med och ha roligt med andra i och kring vatten, vilket är mycket viktigt i vattenrik kommun som vår. 

Fritidsnämndens ekonomiska resultat visar på ett överskott för 2017. Det finns flera förklaringar till 

det som beskrivs lite tydligare under rubriken ekonomiskt resultat. Det kan dock noteras att 

fritidsnämnden gör kontinuerliga budgetuppföljningar för i möjligaste mån följa den tilldelade 

budgetramen. Nämnden rapporterade också redan i höstas en prognos för driften på helår med ett 

överskott. 

Tommy Stensson 
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1.4 Verksamhet 

Under senare år har fritidsnämnden genomlevt en turbulent tid, med stora förändringar i 

verksamheten och hög omsättning av personal inom förvaltningen. Fritidsnämndens målgrupper och 

de vi är till för har under perioden fått andra förutsättningar och har i vissa fall varit tvungna till annan 

prioritering och logistik. Fritidsförvaltningen är lyhörda för målgruppernas behov och har under 2017 

genomfört flera brukardialoger för att finna de bästa arbetsprocesserna. Verksamheterna inom 

badsidan har nu fastställt vissa rutiner som fungerar bra. Det kvarstår behov av att hitta rätt fokus i 

andra verksamhetsdelar. Fritidschefen initierade under 2017 en ny ledningsorganisation för 

förvaltningen som sjösattes i slutet av året. 

Att kommunens simhallsverksamhet och framförallt skolans simundervisning har varit under lupp ett 

tag märks tydligt inom fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningens simskolor och sommarsimskola har 

under 2017 haft en ökning av antalet barn i förhållande till de senaste årens deltagande. Även 

simklubbarna i kommunen rapporterar hög aktivitet kring simskolor. Man kan tro att anledningen är 

att vårdnadshavare numera har insyn i simundervisningen och tar ett större ansvar för 

simkunnigheten hos sina barn. Fritidsförvaltningens mätning av simkunskap är god och kommer på 

sikt bidra till kommunens måluppfyllelse vad gäller andelen simkunniga. 

Människor värderar sin fritid högt och kommuninvånarna har stort engagemang för fritidsnämndens 

verksamhetsområden. Fritidsnämnden har under 2017 arbetat med en utredning för en bad- och 

sportanläggning för hela Gislaveds kommun som har väckt stor uppmärksamhet. Inom ramen för 

utredningen har många processer varit i gång. Många yrkesprofessioner inom organisationen har 

involverats och alla tänkbara målgrupper för en bad- och sportanläggning har engagerats i diverse 

dialoger. Utredningen presenterades för fritidsnämnden i sin helhet i slutet av året. 

Fritidsförvaltningen fick därefter en rad nya utredningsuppdrag som tas med in i 2018. I uppdragen 

kommer fritidsförvaltningen fortsätta bjuda in till brukardialoger och ta del av målgruppernas 

synpunkter. 

Kommuninvånarnas engagemang i Smålandsstenar resulterade under 2017 i ett beslut om att bygga ny 

sporthall i Smålandsstenar. I projektet ingår tre delar; rivning av simhallsdel, ny sporthall och gym 

samt renovering av gamla sporthallen. Som en del i projektet beslutade fritidsnämnden i slutet av 

2017 att stänga all simhallsverksamhet i Smålandsstenar simhall. Verksamheten bestod av viss 

simundervisning, rehab-bad och vattengympa. Gislebadet har i vissa fall kunnat ta över 

verksamheterna. 

Fritidsnämndens mål inför 2017 bygger i flera fall på ändamålsenliga, trygga och tillgängliga 

anläggningar. Arbetet med underhållsfrågorna av befintliga anläggningar har haft hög prioritet under 

2017. Det handlar både om de kommunala anläggningarna som fritidsförvaltningen hyr av fastighet- 

och serviceförvaltningen, fritidsnämndens egna anläggningar och friluftsanläggningar som genom avtal 

sköts av flera olika föreningar. Sporthallarna i Gisle Sportcenter och Gisle bowling har fått rejäl 

upprustning under året. Hörsjöbadet och byggnader runt om har varit under lupp för renovering 

under hösten och fortsätter in i 2018. Skötselavtal för två friluftsbad sades upp av förening strax 

innan sommaren. Det innebar merarbete för förvaltningen under sommaren då ingen ny förening 

hittades. Skötselavtal kommer generellt ses över och säkerställas. Det kommer att få ske med 

balansgång. 

Verksamheten inom föreningslivet har rullat på väl för 2017. Förutom all vardaglig verksamhet som 

bidrar till en meningsfylld fritid för många kommuninvånare, har föreningslivet stått i spetsen på ett 

föredömligt sätt för flera olika evenemang i Gislaveds kommun under året. Cykel-SM i Burseryd och 

Frisksportarans riksläger i Hestra samt många cuper och läger bidrar till en attraktiv kommun och 

sätter Gislaveds kommun på kartan. 
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1.5 Måluppfyllelse 

Fritidsnämnden följer ett antal styrmått över tid för att se tendenser inom verksamhetsområdena och 

eventuella behov samt måluppfyllelse i verksamheten. Fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med 

förutsättningar för att måluppfyllelsen ska bli bättre och effektivare. 

Vad gäller nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar, "lokalnyttjandegraden" ser vi att 

bokningsgraden i bemannade hallar håller en god måluppfyllelse. Graden skiljer mellan olika hallar. A-

hallen i Anderstorp har den högsta bokningsgraden med 99% av bokningsbar tid. Lediga tider i 

idrottsanläggningarna har marknadsförts till bland annat kommunens fritidsgårdar som har bidragit till 

hög lokalnyttjandegrad. När det gäller bokningsgrad av ishallen samt bowlinghallen har andra aktörer 

än vårt lokala föreningsliv medverkat till positiv måluppfyllelse då flera läger har arrangerats i dessa 

anläggningar. Här tangeras också nämndens mål vad gäller att skapa förutsättningar för evenemang i 

form av tex cuper, läger och tävlingar till en positiv måluppfyllelse. Vi konstaterar också en ökning av 

uthyrning till privatpersoner för barnkalas som höjer bokningsgraden för gymnastiksalar. 

Simhallsverksamheten och dess styrmått för 2017 bottnar i en stor förändring med flera nya 

förutsättningar. Simundervisningen är organiserad på ett annat sätt än tidigare och gäller numera 

elever i förskoleklass samt årskurs 1 och är förlagd till Gislebadet och Hörsjöbadet. 

Fritidsförvaltningen mäter numera simkunskap och redovisar en god måluppfyllelse på 93 %. 

Definitionen för simkunskap är att ta sig fram 10 meter samt vända sig från mag- till ryggläge i 

bassängen. Simkunnighet ingår i kursplanen för Idrott och hälsa i åk 6. Då ska man simma 200 m varav 

50 m i ryggläge för att bli godkänd. Barn-och utbildningsförvaltningen redovisar 2016/2017 att 96,6 % 

i årskurs 6 var godkända i ämnet Idrott och hälsa. Vad gäller mått över antal bad är det ett mått som 

numera avser endast Gislebadet. Styrmåttet togs fram utifrån en rad antaganden. Utfallet ligger något 

under uppsatt mått, men vi konstaterar en markant ökning i förhållande till tidigare år för Gislebadet. 

Antal anmälda barn till simskolor och sommarsimskola har varit hög. Det är resultatet av att 

simundervisningen i kommunen har varit under lupp de senaste åren och vittnar om ett större 

engagemang hos vårdnadshavare att barn ska bli simkunniga. 

Inom ramen för målområde attraktivitet och utveckling är fritidsnämnden drivande i projekt kring nya 

idrottsanläggningar i kommunen. Det handlar dels om ny sporthall Smålandsstenar samt ny bad- och 

sportanläggning för hela Gislaveds kommun. Utredningar och analyser som tagits fram i de båda 

projekten har på ett framgångsrikt sätt föregåtts av olika medborgar- och brukardialoger. 

Gislaveds kommun har ett omtalat föreningsliv som på flera sätt medverkar till attraktivitet och 

utveckling. Förutom föreningslivets vardagliga verksamheter som är till glädje för många 

kommuninvånare så har föreningslivet under 2017 stått i spetsen vad gäller cuper, läger och tävlingar 

som bidrar till en god utveckling av turismen i kommunen. För fritidsnämndens del handlar styrmått 

kring nämndens föreningsverksamhet om god kommunikation och dialog i form av bland annat 

halltidsmöten samt antal bidragsberättigande föreningar. Båda måtten har god måluppfyllelse. 

Fritidsnämndens uppfattning är att verksamheten under 2017 har genomförts på sådant sätt att 

betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. De uppställda målen för 2017 kan därför anses, mer 

eller mindre, vara uppfyllda. Bokslutet visar en god måluppfyllelse och att verksamheten har 

genomförts inom de ekonomiska ramarna. Fritidsnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god 

ekonomisk hushållning. 

1.6 Ekonomiskt resultat 

2017 års ekonomiska resultat blev ett överskott på 2 365 tkr för fritidsnämnden. 

Orsaken till överskottet är lägre lokalkostnader på grund av ej genomförd ombyggnation av 

Smålandsstenars simhall samt fel i teknisk justering. En annan orsak är lägre personalkostnader på 
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grund av att långtidssjukskrivningar inom förvaltningen inte har ersatts fullt ut. Även konto "material 

och tjänster" visar ett överskott. Orsaken till detta är att förvaltningen under året har haft stort 

fokus på att trimma in verksamheten efter flera verksamhetsförändringar och inte hunnit med 

exceptionella saker. 

Intäkterna ligger enligt bokslutet knappt 0,5 mnkr över budget. Det är främst Hälsolyftet, simhallar 

samt stuguthyrning på området Gisle som genererar mer än förväntat. 

Fritidsförvaltningen rapporterade i höstas en prognos för driften på helår med ett överskott på 2 

mnkr. När fritidsnämnden nu redovisar det faktiska ekonomiska resultatet på hela året, påvisar det en 

god prognossäkerhet. 

Fritidsnämnden har under 2017 haft i uppdrag att ta fram en utredning för en ny bad- och 

sportanläggning för hela Gislaveds kommun. Utredningen innebar konsulttjänster av olika slag. Det 

har handlat om kostnader för medborgardialog och brukardialoger, konsulttjänst för att hålla ihop 

utredningen, konsulttjänst för ekonomiska kalkyler samt fuktteknisk utredning. Kostnaderna har 

redovisats på ett kommunövergripande driftprojekt. Projektet har ingen budget och har gjorts inom 

befintlig ram hos fritidsnämnden. 

  

1.7 Nyckeltal 

Nyckeltal 

  Bokslut Budget Bokslut 

 2016 2017 2017 

Nyttjandegrad sporthall 84 % 85 % 81 % 

Nyttjandegrad ishall 94 % 95 % 92 % 

Antal bad totalt 71 752 100 000 83 502 

Antal gästnätter Hörsjön 1 245 5 000 1 373 

Simkunskap årskurs 1 73 % 90 % 93 % 

    

Nyttjandegrad sporthallar avser bemannade hallar v. 1-18 + v. 34-52, måndag-fredag 
Nyttjandegrad ishallen avser v. 1-14 + v. 34-52, måndag-fredag 

 
Definition simkunskap årskurs 1 - ta sig fram 10 meter samt vända sig från mag- till ryggläge i bassängen. 
(I  kursplanen för Idrott och hälsa i åk 6 ska man simma 200 m varav 50 m i ryggläge för att bli godkända. 2016/2017 var 96,6 % i årskurs 6 
godkända i ämnet Idrott och hälsa.) 

Måluppfyllelsen visar sammantaget att kommunens idrottsanläggningar nyttjas väl. Det vittnar om en 

fortsatt hög aktivitetsnivå bland dem som hyr och besöker anläggningarna. Förutsättningen för en 

meningsfylld fritid, som är fritidsnämndens grunduppdrag, är således god. 

Antal gästnätter Hörsjön levereras från arrendator på campingen. Då siffran är i linje med 2016 års 

bokslut kan man ana att de redovisar en siffra som inte har motsvarande definition som 

fritidsnämnden har angett. 

1.8 Investeringsredovisning 

Fritidsnämnden har under 2017 gjort investeringar för drygt 6 miljoner kronor. Takten för 

investeringar ökade i slutet av året och löpte enligt plan. Hela investeringsbudgeten har i stort sett 

använts i enlighet med prognos. 

Investeringsprojekten har under året varit stora. Ett projekt har handlat om isbanemaskin till 

Gislerinken. Ett annat projekt har handlat om bassängbeklädnad av Hörsjöbadet samt renovering av 



Fritidsnämnden, Bokslut nämnder 2017 8(19) 

byggnader i direkt anslutning till badet. Det rörde sig om en ansenlig summa. Vissa delar av 

renoveringen samt bassängtäckning till badet kommer att följa med in i 2018. 

Övriga investeringar som fritidsnämnden har genomfört är nya armaturer på två elljusspår samt 

utegym i anslutning till två elljusspår. Under året behövdes också akuta åtgärder genomföras för att 

säkerställa vattenreningen vid Gislebadet och Hörsjöbadet vilket resulterade i vissa investeringar. 

1.9 Personal 

Antalet anställda vid fritidsförvaltningen var vid 2017 års utgång 35 tillsvidare anställda. Förvaltningen 

brottades under 2017 med en stor personalomsättning. Medarbetare lämnade förvaltningen för 

studier och andra jobb. Man kan se personalomsättningen som en konsekvens av den 

verksamhetsförändring fritidsförvaltningen har arbetat med under ett par år, men också att 

medarbetare har gjort många år inom förvaltningen och letar nya utmaningar hos annan arbetsgivare. 

Förvaltningen lyckades rekrytera nya medarbetare till tjänsterna inom relativ kort tid. Rekrytering 

och introduktion av nya medarbetare är dock tidskrävande. 

Förvaltningen har under året en sjukfrånvaro på 5,5 %. Siffran är betydligt högre än utfallet 2016 och 

sett över flera år sticker siffran ut negativt. Den huvudsakliga orsaken är att ett par medarbetare 

inom förvaltningen är långtidssjukskrivna. Siffran 63 % för långtidsfrånvaro bekräftar det. 

Förvaltningens arbete med heltid/deltid har fallit väl ut. Andelen anställda på heltid har ökat. 

Under året initierade fritidschefen en ny ledningsorganisation för förvaltningen som sjösättes vid 

årsskiftet. Det innebar inte någon övertalighet och rekrytering av avdelningschef och 

utvecklingsledare gjordes med framgång. 

Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildningar för att säkra kompetensen hos medarbetarna. En 

rad insatser kring den psykosociala arbetsmiljön har också gjorts under 2017. 

1.9.1 Personalpolitiska mål 

1.9.1.1 Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

   Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,2 2,7 2,9 5,5 

Långtidsfrånvaro 
Andel långtidssjuka av 

total sjukfrånvaro 
69,8 45,9 48,1 63 

Utvecklingssamt

al 

Andel anställda som 

haft utvecklingssamtal 
 100 90 94 

Heltid/deltid 
Andel kvinnor som är 
anställda på heltid 

68,1 71,4 75 83 

 
Andel män som är 

anställda på heltid 
77,8 78,6 75 86 

 
Andel kvinnor som är 

anställda på 75-99% 
4,6 4,8 5 17 

 
Andel män som är 

anställda på 75-99% 
5,6 0 0 7 

 

Andel kvinnor som 

arbetar  mindre än 

75% 

27,3 23,8 20 0 

 

Andel män som 

arbetar mindre än 

75 % 

16,6 21,4 25 7 
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1.10 Miljö 

Fritidsnämndens miljöarbete har under 2017 fortsatt haft sin inriktning på energieffektivisering. 

Arbetet sker i samarbete med fastighet- och serviceförvaltningen samt föreningslivet för att tillse att 

anläggningar drivs på energisnålt sätt. Dessutom råder en strävan efter mer energieffektiv belysning 

genom t.ex. installation av rörelsesensorer, dimringsfunktioner och LED belysning. 

Under året har förvaltningen fortsatt arbetet utifrån handlingsplan för att byta ut armaturer 

successivt på elljusspåren. Utbyte av kvicksilverlampor är av högsta prioritet, därefter utbyte av 

högtrycksnatriumlampor. 

Under 2017 har kommunens kemikaliearbete med samverkan på förvaltningsövergripande nivå 

fortsatt. Fritidsförvaltningen har inom ramen för arbetet gjort inventering av samtliga kemikalier som 

används i verksamheterna samt badleksaker och gymnastikredskap som finns i verksamheterna och 

som kan innehålla gifter. Området tangerar också anläggningar såsom konstgräs. Fritidsförvaltningen 

har under året följt diskussionerna om huruvida konstgräs är miljöfarligt. 

Enligt riktlinjer från nationella och lokala mål samt strategier gällande energi- och klimatarbete har 

fritidsnämnden inlett arbetet att konvertera användandet av olja i Hörsjöns friluftsområde, 

Smålandsstenar till fjärrvärme. Arbetet kommer att fortsätta in i 2018. 

1.11 Intern kontroll 

Internkontroll är en förutsättning för tillförlitlig verksamhet och ett syfte är att förebygga och hantera 

risker. Under 2017 har fritidsförvaltningen arbetat med ett internkontrollsområde som har handlat 

om  förebyggande av stölder i fritidsnämndens anläggningar inom ramen för attraktiv och trygg 

anläggning. Inom ramen för attraktiv anläggning kan stölder och ordningsincidenter ses som risker. 

Därför är det viktigt att bygga in en beredskap i arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera fel 

och eventuella oegentligheter. 

Under 2016 gjordes en inventering av stölder och förvaltningen kunde konstatera att antalet stölder 

är få. Internkontrollen har tittat vidare på förutsättningarna för att motverka generella risker. 

Internkontrollen konstaterar att förvaltningen har goda förutsättningar med bland annat låssystem 

och mindre värdeskåp. Inom ramen för förebyggande av stölder har också information lyfts fram. 

Förvaltningen lägger stor vikt att informera besökare hur de säkrast förvarar sina ägodelar. 

Internkontrollen har initierat att skyltar om ansvar har satts upp i olika anläggningar. Inom ramen för 

internkontrollsområdet har också rutiner säkerställts för att hantera eventuella stölder. 

Insatser för attraktiv och trygg anläggning kommer att fortgå under 2018 då förvaltningens 

medarbetare under en förvaltningsövergripande dag ska fokusera på säkerhet och damma av 

förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys. 

1.12 Framtid 

Framtidens samhälle kommer innefatta fler äldre, ökad mångfald, ökade samhällsklyftor och ökad 

ohälsa. Fritidsnämnden ska med detta som bakgrund verka för fortsatt utveckling av ett fritidsutbud 

som är tillgängligt och attraktivt för alla i Gislaveds kommun. Fritidsnämndens viktigaste framtida 

uppgifter inom ramen för sitt grunduppdrag handlar därför om attraktion, ungdoms- och 

breddverksamhet och föreningsstöd. 

Fritidsnämndens verksamhetsområden bidrar till attraktiva livsmiljöer där människor vill bo, vistas 

och verka. Detta medför att fritidsverksamheter och anläggningar ska vara efterfrågade och välskötta. 

I kommunen finns ganska god tillgång på olika typer av idrottsanläggningar, men behovet av 

underhållsinsatser är stort. Under 2017 har fritidsnämnden varit drivande i projekt kring nya 

idrottsanläggningar i kommunen. Under processerna har dialoger av olika slag ägt rum och 
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engagemanget har varit stort. Kommunens invånare har på olika sätt framfört att idrottsanläggningar 

är viktiga att bestå samt väcker engagemang för förnyelse. 

Fritidsnämnden har en framtida utmaning att finna ett attraktivt fritidsutbud som attraherar 

stillasittande ungdomar och uppmuntrar ungdomar i allmänhet och tjejer i synnerhet att stanna kvar 

inom föreningslivet. För den skull ska anläggningar vara ändamålsenliga, upplevas trygga samt lätta att 

ta sig till. Satsningen på spontanidrottsplatser ska fortsätta och under de senaste åren har 

utomhusgym och hinderbanor etablerats på strategiska platser. 

Attraktivitet handlar också om att möjliggöra och skapa förutsättningar för läger, cuper, elitmatcher 

och ungdomsturneringar av olika slag. Dessa evenemang ger inte bara kommuninvånare positiva 

upplevelser utan attraherar också många turister och ger positivt bidrag för näringslivet. 

Barn- och ungdomsperspektivet är i ständigt fokus för fritidsnämnden. Framtidens utmaning handlar 

om att utveckla metoder för att nå grupper som i dagsläget tar del av fritidsutbudet i relativt mindre 

utsträckning. En annan utmaning är att hitta bra stödformer för den ungdomsverksamhet som inte 

bedrivs i föreningsregi. Även breddverksamhet är en angelägen sak att prioritera. Många människor 

har mer fritid idag än för tio år sedan, men få skulle säga att det känns så. Därför är breddverksamhet 

en fråga som berör både attraktion och bidrar till god folkhälsa. 

Ideella föreningar har en viktig position i vårt samhälle eftersom de bidrar med positiv utveckling för 

såväl samhälle som individ. Generellt finns en bild av att föreningsengagemanget minskar och 

föreningarna har svårt att rekrytera nya krafter. Många föreningar i Gislaveds kommun har bekymmer 

att rekrytera barn och ungdomar till sina verksamheter. I flera föreningar är invandrarungdomar 

dåligt representerade. Integration med stöd av föreningslivet är ett område som fritidsnämnden och 

föreningslivet behöver ta gemensamt krafttag kring. Föreningslivet med sin stora varians kan 

underlätta den nyanländas sociala etablering i kommunen. Nyanländas erfarenhet av föreningsliv kan 

dock variera samtidigt som föreningar kanske inte har en vana att ta emot nyanlända till sin förening. 

Ett annat generellt problem för föreningslivet är bristen på ledare och styrelsefunktionärer. 

Fritidsnämnden har i dag vetskap om att flera av kommunens större föreningar leds utan ordförande. 

Fritidsförvaltningen behöver fortsätta att aktivt samarbeta med SISU och Smålandsidrotten med flera 

för att hitta olika uppslag och idéer för att stötta föreningslivets ideella grunder. 

Det är sammantaget väsentligt att ha ett fortsatt starkt ekonomiskt stöd till föreningslivet så att 

föreningarna kan utvecklas och hållas levande. 

1.13 Sammantagen bedömning av nämndens resultat 

Sammanfattningsvis redovisar fritidsnämnden ett bra år 2017, trots en turbulent tid av konsekvenser 

av verksamhetsförändring under 2016 och hög personalomsättning. En förändring tar tid och det är 

märkbart när invanda arbetsprocesser och rutiner utmanas. 

Fritidsnämndens uppfattning är att verksamheten under 2017 har genomförts på sådant sätt att 

betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. De uppställda målen för 2017 kan därför anses, mer 

eller mindre, vara uppfyllda. Bokslutet visar en god måluppfyllelse och att verksamheten har 

genomförts inom de ekonomiska ramarna. Fritidsnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god 

ekonomisk hushållning. 
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2 Nämndernas redovisning på programnivå 

2.1 Redovisning på programnivå 

2.1.1 Program 1 

2.1.1.1 Ekonomisk information 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnader 324 415 267 148 

./. intäkter 0 0 0 0 

Nettokostnader 324 415 267 148 

Nämnd 

2.1.1.2 Programmets grunduppdrag 

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånare goda förutsättningar för en positiv och 

meningsfylld fritid. Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet såsom föreningsstöd, 

idrotts- och friluftsliv, skollovsprogram samt verksamheten vid kommunens idrotts-, frilufts- och 

badanläggningar. Till nämndens uppgift hör också kommunens lotteriansvar enligt lotterilagen 

(1994:1000). 

Fritidsnämnden består av nio ledamöter och har haft tio sammanträden under 2017. 

2.1.1.3 Verksamhet 

Fritidsnämndens verksamhetsområden har varit under förändringar de senaste åren och är under 

lupp fortsättningsvis vad gäller nya idrottsanläggningar och utredning av parlamentarisk kommitté. 

Förändrings- och/eller utredningsarbeten har i vissa lägen under 2017 krävt att ordförande har 

deltagit vid olika sammankomster utöver ordinarie sammanträden. 

Människor värderar sin fritid högt och kommuninvånarna har stort engagemang för fritidsnämndens 

verksamhetsområden. Fritidsnämnden inledde  2017 med en medborgardialog "sportdialog" som 

resulterade i närmare 1 500 synpunkter. Syftet med sportdialogen var att kommuninvånarna 

tillsammans identifierade vilken inriktning en ny bad- och sportanläggning ska ha. Sportdialogen väckte 

stor och positiv massmedial uppmärksamhet. Resultatet låg därefter till grund för uppdrag till 

fritidsförvaltningen om utredning ny bad- och sportanläggning. Fritidsnämnden fick en presentation av 

utredningen i sin helhet i slutet av året och gav förvaltningen nya uppdrag. Dessa uppdrag kommer att 

följa med in i 2018. 

2.1.1.4 Ekonomiskt resultat 

Programområde "Nämnd" redovisar ett överskott på knappt 150 tkr. Överskottet beror på en 

felaktig budget för programområdet. Till viss del kan överskottet också förklaras med minskade 

kostnader för förlorad arbetsinkomst hos ledamöter. 
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2.1.2 Program 2 

2.1.2.1 Ekonomisk information 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnader 36 508 38 747 36 987 1 760 

./. intäkter -11 571 -10 835 -11 286 451 

Nettokostnader 24 937 27 912 25 701 2 211 

Fritidsverksamhet 

2.1.2.2 Programmets grunduppdrag 

Programområdet "Fritidsverksamhet" omfattar administration, sim- och sporthallar, ishall, 

friluftsanläggningar, Hörsjöns friluftsområde, sporthall- och gymnastiksalar, idrottsplatser, bowling och 

lovverksamhet. 

Flera nämndsmål inryms i området. En av fritidsnämndens viktigaste uppgifter är att skapa 

förutsättningar för fysisk aktivitet och rekreation. Anläggningsutbudet skall därför vara anpassat så det 

passar många önskemål. 

2.1.2.3 Verksamhet 

  

Under senare år har fritidsnämnden genomlevt en turbulent tid, med stora förändringar i 

verksamheten och hög omsättning av personal inom förvaltningen. Fritidsnämndens målgrupper och 

de vi är till för har under perioden fått andra förutsättningar och har i vissa fall varit tvungna till annan 

priotitering och logistik. Fritidsförvaltningen är lyhörda för målgruppernas behov och har under 2017 

genomfört flera brukardiologer för att finna de bästa arbetsprocesserna. Verksamheterna inom 

badsidan har nu fastställt vissa rutiner som fungerar bra. Det kvarstår behov av att hitta rätt fokus i 

andra verksamhetsdelar. Fritidschefen har under året initierat en ny ledningsorganisation för 

förvaltningen. Den nya ledningsorganisationen sjösattes vid årsskiftet. 

Att kommunens simhallsverksamhet och framförallt skolans simundervisning har varit under lupp ett 

tag märks tydligt inom fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningens simskolor och sommarsimskola har 

under 2017 haft en ökning av antalet barn i förhållande till de senaste årens deltagande. Även 

simklubbarna i kommunen rapporterar hög aktivitet kring simskolor. Man kan tro att anledningen är 

att vårdnadshavare numera har insyn i simundervisningen och tar ett större ansvar för 

simkunnigheten hos sina barn. Fritidsförvaltningens mätning av simkunskap är god och kommer på 

sikt bidra till kommunens måluppfyllelse vad gäller andelen simkunniga. 

Fritidsförvaltningens redovisning för simkunskap 2017 ligger på 93 %. Definitionen för simkunskap är 

att ta sig fram 10 m samt vända sig från mag- till ryggläge i bassängen. Simkunnighet ingår i kursplanen 

för Idrott och hälsa i åk 6. Då ska man simma 200 m varav 50 m i ryggläge för att bli godkänd. Barn-

och utbildningsförvaltningen redovisar 2016/2017 att 96,6 % i årskurs 6 var godkända i ämnet Idrott 

och hälsa. 

Fritidsnämndens mål inför 2017 bygger i flera fall på ändamålsenliga, trygga och tillgängliga 

anläggningar. Arbetet har under året handlat om att vara drivande i projekt kring nya 

idrottsanläggningar i kommunen. Det handlar dels om ny sporthall Smålandsstenar samt ny bad- och 

sportanläggning för hela Gislaveds kommun. Arbetet har också haft fokus på underhållsfrågorna av 

befintliga anläggningar. Det handlar både om de kommunala anläggningarna som fritidsförvaltningen 
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hyr av fastighet- och serviceförvaltningen, fritidsnämndens egna anläggningar och friluftsanläggningar 

som genom avtal sköts av flera olika föreningar. Sporthallarna i Gisle Sportcenter och Gisle bowling 

har fått rejäl upprustning under året. Hörsjöbadet och byggnader runt om har varit under lupp för 

renovering under hösten och fortsätter in i 2018. Skötselavtal för två friluftsbad sades upp av förening 

strax innan sommaren. Det innebar merarbete för förvaltningen under sommaren då ingen ny 

förening hittades. Skötselavtal kommer generellt ses över och säkerställas. Det kommer att få ske 

med balansgång. 

2.1.2.4 Ekonomiskt resultat 

Fritidsnämndens redovisar ett överskott på drygt 2 mnkr för 2017. Programområde 

"fritidsverksamhet" omfattar i stort sett hela överskottet. Orsaken till överskottet är lägre 

lokalkostnader på grund av ej genomförd ombyggnation av Smålandsstenars simhall samt fel i teknisk 

justering. En annan orsak är lägre personalkostnader på grund av att långtidssjukskrivningar inom 

förvaltningen inte har ersatts fullt ut. Även konto "material och tjänster" visar ett överskott. En stor 

post gällande Isamon, Hestra har omfördelats mellan programområde "fritidsverksamhet" och 

programområde "föreningsliv". Detta har gjorts på grund av ändrade förhållande inom föreningen 

som driver anläggningen. Förflyttningen medför ett överskott på konto "material och tjänster". 

Under året har fritidsförvaltningen haft stort fokus på att trimma in verksamheten efter 

simhallsförändringen. Arbetet kan vi också se resultat över då simskoleverksamheten visar fina siffror. 

Intäkterna är dubbelt så höga som budget. Dessutom höjdes budgeten för just den verksamheten i 

förhållande till budget 2016. 

Generellt har intäkterna gått knappt 0,5 mnkr över budget. Det är Hälsolyftet, simhallar och 

stuguthyrning i området Gisle som genererar mer än förväntat. 

2.1.3 Program 3 

2.1.3.1 Ekonomisk information 

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

 2016 2017 2017 2017 

Bruttokostnader 9 234 10 080 10 092 12 

./. intäkter -18 0 -18 18 

Nettokostnader 9 216 10 080 10 074 6 

Föreningsbidrag 

2.1.3.2 Programmets grunduppdrag 

I fritidsnämdens föreningsregister finns drygt 200 föreningar och totalt ca 21 000 medlemmar. Det 

motsvarar 72 procent av alla kommuninvånare. Fritidsnämnden stödjer föreningslivet med bidrag och 

hjälp på föreningsägda anläggningar. En prioriterad åldersgrupp är 7-25 år. Bidragen är uppdelade på: 

 grundbidrag 

 lokalt aktivitetsbidrag 

 investeringsbidrag 

 drift- och lokalbidrag 

 ledarutbildningsbidrag 

 drog- och mobbingpolicy 

 trafikpolicy 

 övriga bidrag 
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Fritidsnämnden har antagna bidragsnormer till föreningarna. Det finns två parallella system till 

ungdomsföreningarna. Ett för idrottsföreningar och ett för icke idrottsföreningar. Dessutom finns det 

speciella bidragsnormer för handikappsföreningar. 

2.1.3.3 Verksamhet 

Föreningarna i Gislaveds kommun genomför bra barn- opch ungdomsverksamhet, men dessutom 

samhällsinsatser av allmän karaktär. Under året har nattvandringar ägt rum enligt planering i Gislaved, 

Anderstorp och Smålandsstenar. Nattvandringarna är mycket uppskattade av både yngre och äldre 

kommuninvånare. Inom ramen för Sommarliv har nattvandring även ägt rum under 

sommarmånaderna. 

Under parollen Sommarliv deltog ett tiotal föreningar med prova på aktiviteter. Det handlade om 

matlagning, ridning, fotbollsturnering och mini toughest. Föreningslivet har också varit drivande i 

integrationsprojekt inom kommunen under året. 

Samarbetet med SISU/Smålandsidrotten är fortsatt mycket bra och erbjuder kommunens föreningar 

ett stort utbud av olika utildningar och föreläsningar. Flera föreningar anger att det är svårt att 

engagera ledare och personer till styrelseposter. Smålandsidrotten är i detta sammanhang en viktig 

aktör vad gäller föreningskunskap. 

Förutom all vardaglig verksamhet som bidrar till en meningsfylld fritid för många kommuninvånare, 

har föreningslivet stått i spetsen på ett föredömligt sätt för flera olika evenemang i Gislaveds kommun 

under året. Cykel SM i Burseryd och Frisksportarans riksläger i Hestra samt många cuper och läger 

bidrar till en attraktiv kommun och sätter Gislaveds kommun på kartan. 

2.1.3.4 Ekonomiskt resultat 

Fritidsnämndens programområde "föreningsbidrag" innehåller en rad olika bidrag. Stödet till 

föreningarna följer den uppgjorda budgeten. Drift- och lokalbidraget bygger på föreningarnas 

aktivitetsgrad. Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag anger en trappa där bidraget reduceras 

i förhållande till deltagaraktiviteter. Häri har fritidsnämnden tidigare år redovisat visst överskott. En 

stor post gällande Isamon, Hestra har omfördelats mellan programområde "fritidsverksamhet" och 

programområde "föreningsliv". Detta har gjorts på grund av ändrade förhållande inom föreningen 

som driver anläggningen. Förflyttningen medför att drift- och lokalbidraget belastas. 
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2.2 Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 

behörighet till 

gymnasieskolan. 

Skapa förutsättningar för 

ett väl fungerande 

fritidsutbud för barn och 

ungdomar. 

 I samband med skolloven 

har program med 

aktiviteter från såväl 

föreningar som 

förvaltnings egna 

verksamheter 

sammanställts och 

publicerats på kommunens 

hemsida. 

Fritidsförvaltningen har 

publicerat lovprogram vid 

årets samtliga lov. 

Fritidsförvaltningen var 

delaktiga i Sommarliv som 

genomfördes under 

sommarlovet. 

God simkunnighet  Samtliga barn i årskurs 1 

har genomgått sim 

kunskap. 93% klarade ta 

sig fram minst 10 meter 

samt vända från mag- till 

ryggläge i bassängen. 

Prioritera 

förebyggande och 

främjande verksamhet 

för barn och ungdomar 

Skapa förutsättningar för 

god simkunnighet. 
 Alla barn i årskurs 1 har 

genomgått intensivskola 

under våren. 93% klarade 

ta sig fram minst 10 meter 

samt vända från mag- till 

ryggläge i bassängen. 

Vi erbjuder simskolor på 

eftermiddagarna en 

omgång på våren och en 

omgång på hösten. 

Babysim, Baddaren, 
Bläckfisken och Pingvinen. 

Vi erbjuder även 

sommarsimskola. 

  

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av tex 

cuper, läger och tävlingar. 

 7 simläger har ägt rum i 

Gislebadet under året. 

I ishallen har vi haft ett 
ishockeyläger med extern 

aktör från Årsta. Vi hade 

även den årliga stora 

kattutställningen. 

Under sommaren 

arrangerades ett stort 

läger i Gislaved, 

Gislavedslägret, ett 

samarbete mellan 

fritidsförvaltningen och 

Smålandsidrotten. 

  

Anläggningar ska vara 

ändamålsenliga och 

upplevas trygga samt lätta 

att ta sig till. 

 Flera renoveringar har 

genomförst under 

sommaren 2017 i Gisle 

sportcenter (ny belysning 

samt åtgärder av väggar 

och tak) samt renovering i 

Gislebowling. 

I Hörsjöbadet påbörjades 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

renovering av bassängen 

samt omklädningsrum. 

Attraktivitet och 
utveckling för 

Gislaveds kommun 

Utveckla hemvården 
och det förebyggande 

arbetet för att skapa 

en bättre fungerande 

vardag 

Möjliggöra träning för 
äldre då det ger bättre 

balans och förbygger 

fallolyckor. 

 Ej genomfört någon 
satsning. 

Öppna för utökat 

samarbete med andra 

kommuner och 
organisationer 

Vidmakthålla redan 

befintliga 

samarbetsnätverk i 
Jönköpings län samt blicka 

utanför länsgränsen. 

 FoUrum Fritid samordnar 

nätverksträffar för 

anläggning, bad, 
föreningsstöd och 

fritidschefer i länet. 

Fritidsförvaltningen 

närvarar på träffarna. 

Skapa förutsättningar 

för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

Ombyggnation av 

Smålandsstenar simhall till 
utökad sporthall 

 Fritidsförvaltningen har 

aktivt deltagit i omtag av 
projektet. 

Utredning kring en ny sim- 

och idrottsarena i 

Gislaveds kommun. 

 Medborgardialoger 

(idéverkstäder) har 

genomförts 17-19 januari. 

Brukardialog med berörda 

föreningar genomfördes 

den 7 juni. 

Utredningen 

presenterades för 

fritidsnämnden i 

december. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av tex 

cuper, läger och tävlingar. 

 Nära kontakt med 

Smålandsidrotten och 

föreningslivet för att 
anordna läger/tävlingar. 

Vi har bra förutsättningar 

såsom logi, 

idrottsanläggningar m.m. 

för läger i området Gisle. 

Skapa förutsättningar för 
fysisk aktivitet och 

rekreation som bidrag till 

en bättre folkhälsa för 

kommuninvånarna. 

 Hälsolyften i Gislaved och 
Smålandsstenar har 

fortsatt högt nyttjande. 

Idrottsanläggningarna i 

kommunen har hög 

nyttjandegrad. Positivt att 

privatkunder bokar 

Två utegym har byggts 

under året, Burseryd och 

Reftele 

Skapa förutsättningar för 

ett brett och rikt 

föreningsliv 

 Under skolloven erbjuds 

föreningarna gratis hyra av 

idrottshallarna klockan 

08.00-16.00 för prova-på-

aktiviteter. Detta för att 

locka till sig nya 

medlemmar. 

Idrottshallarna i Gislaved 

har 

renoveras/standardhöjts 

under sommaren. Ny 

belysning i C-, D- och E-

hallarna i Gisle 

sportcenter. Väggarna har 

målats i AB-, D- och E-

hallarna. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Öka medborgarnas 

digitala delaktighet 

Förenkla och förbättra 

servicen med föreningsliv 

och allmänhet genom nytt 

bidrag- och 

bokningssystem. 

 SKL´s upphandling är 

försenad. Förvaltningen 

har därför gjort en egen 

upphandling av ett 

boknings- och 

bidragssystem. Under 

december gick 

förvaltningens  

upphandling ut på annons. 

Sista anbudsdag 17 januari 

2018. 

Det nya systemet ska vara 

på plats och vara igång 

senast maj 2018. 

Andelen ekologiska 

livsmedel ska öka till 

45 % 2018 

Andelen ekologiska 

livsmedel ska öka till 45 % 

2018 

  

Ökad samverkan och 

samarbete kring 

integration i och med 

civilsamhället samt öka 

kunskapen kring 

integration och 

mångfald. 

Fortsatt arbete enligt 

Handlingsplan för 

integrationsarbetet i 

Gislaveds kommun 2015-

2018 

 Fritidsförvaltningen 

medverkar i 

arbetsgruppen och 

bevakar frågor som ska 

kopplas till föreningslivet. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 

kommunikation och 

bemötande gentemot 

näringsliv och invånare. 

Fördjupa samverkan med 

näringslivet 
 Förbättringspotential finns 

inom detta område. 

Skapa bättre 

förutsättningar så att 

fler människor med 

efterfrågad kompetens 

söker sig till privat och 

offentlig sektor i 

Gislaveds kommun 

Skapa förutsättningar för 

en positiv och meningsfull 

fritid 

 Ingår i fritidsnämndes 

grunduppdrag. 

Interna processer Gislaveds kommuns 

löne- och 

personalpolitik ska 

främja oss som 

attraktiv arbetsgivare. 

Medarbetare som mår bra, 

känner sig delaktiga och 

vill utvecklas. 

 Ledningsgruppen inom 

fritidsförvaltningen har 

beslutat om 

återkommande 

förvaltningsövergripande 

träffar. Träffarna ska ges 

tillfälle för både 

fortbildning och 

gemensamhet inom 

förvaltningen. Under våren 

var hela förvaltningen på 

studiebesök vid Skövde 

arena. Under hösten 

samlades hela 

förvaltningen för 

gemensam lunchsamkväm. 

Hos Gislaveds 

kommun är heltid en 

rättighet och deltid en 

möjlighet. 

Hos Gislaveds kommun är 

heltid en rättighet och 

deltid en möjlighet. 

 Samtliga medarbetare med 

deltidsanställning har haft 

samtal och erbjudits heltid. 

3 Miljöbokslut 

3.1 Vad har hänt under 2017? 

Fritidsnämndens miljöarbete har under 2017 fortsatt haft sin inriktning på energieffektivisering. 
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Arbetet sker i samarbete med fastighet- och serviceförvaltningen samt föreningslivet för att tillse att 

anläggningar drivs på energisnålt sätt. Dessutom råder en strävan efter mer energieffektiv belysning 

genom t.ex. installation av rörelsesensorer, dimringsfunktioner och LED belysning. 

Under året har förvaltningen fortsatt arbetet utifrån handlingsplan för att byta ut armaturer 

successivt på elljusspåren. Utbyte av kvicksilverlampor är av högsta prioritet, därefter utbyte av 

högtrycksnatriumlampor. 

Under 2017 har kommunens kemikaliearbete med samverkan på förvaltningsövergripande nivå 

fortsatt. Fritidsförvaltningen har inom ramen för arbetet gjort inventering av samtliga kemikalier som 

används i verksamheterna samt badleksaker och gymnastikredskap som finns i verksamheterna och 

som kan innehålla gifter. Området tangerar också anläggningar såsom konstgräs. Fritidsförvaltningen 

har under året följt diskussionerna om huruvida konstgräs är miljöfarligt. 

Enligt riktlinjer från nationella och lokala mål samt strategier gällande energi- och klimatarbete har 

fritidsnämnden inlett arbetet att konvertera användandet av olja i Hörsjöns friluftsområde, 

Smålandsstenar till fjärrvärme. Arbetet kommer att fortsätta in i 2018. 

3.2 Utmaningar i framtiden 

Fritidsnämndens största utmaning för framtiden vad gäller miljöfrågorna är konverteringen av olja i 

Hörsjöns friluftsområde. 

4 Medborgarkontakter 

4.1 Medborgardialoger 

Fritidsnämnden och fritidsförvaltningen har under 2017 arbetat med många dialoger. De flesta har 

varit kopplade till utredning ny bad- och sportanläggning Gislaveds kommun. Dialogerna har förts 

med flera olika målgrupper och med nyckelpersoner för de olika verksamheterna som traditionellt 

finns i en bad- och sportanläggning samt nyckelpersoner utifrån samhällsperspektiv. Samtliga dialoger 

har legat till grund för utredningens resultat. 

Fritidsnämnden inledde året med medborgardialog "sportdialog". Syftet med Sportdialogen var att 

kommuninvånarna som grupp identifierade vilken inriktning en ny bad- och sportanläggning kan 

tänkas ha utifrån frågeställningen ”Vilken typ av bad- och sportanläggning vill du ha i Gislaveds 

kommun?” Dialogen tog också fram vilket fokus anläggningen ska ha såsom träning och tävling/match, 

upplevelser och evenemang, avkoppling och hälsa eller lek och äventyr. Metoden för Sportdialogen 

var idéverkstäder och webbenkät. 

4.2 Synpunktshantering 

  

  2017 

Antal klagomål 26 

Antal synpunkter 35 

Antal förslag 5 

Antal beröm 0 

Totalt antal inkomna ärenden 66 

Uppföljning totalt antal inkomna ärenden 
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  2017 

Andel ärenden besvarade i tid 83% 

Andel ärenden som lett till åtgärder 20% 

Kommentarer 

Flertal av synpunkterna/klagomålen som fritidsförvaltningen har hanterat under första halvåret 2017 

berör simskoleverksamheten. Det som generellt efterfrågas är mer information. Förvaltningen har 

gjort förbättringar och uppdaterat hemsidan. 

Många av klagomålen i början av sommaren handlade om misskötsel och för sent ilagda badbryggor 

vid friluftsbaden i Anderstorp. I detta ärendet sade förening sent upp skötselavtal och 

fritidsförvaltningen fick en ökad belastning kring omhändertagandet av friluftsbaden. Förvaltningen 

måste innan nästa säsong finna en ny förening som kan ansvara för skötsel. 

Under hösten 2017 har många ärenden berört utredningen av en kommande bad- och 

sportanläggning. 

En handfull ärenden inom ramen för Tyck till har skickats vidare till andra förvaltningar i kommunen. 

Fritidsförvaltningen hanterar överlag många synpunkter inom ramen för Tyck till. Få ärenden 

presenterar förslag till åtgärder som är genomförbara. Generellt tar det mycket tid att besvara 

inkomna synpunkter. 
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Bokslut 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämndens bokslut för 2017 visar på ett överskott på 2 365 tkr. Det finns 

flera större avvikelser från budgetramarna som föranlett resultatet. Det är 

framförallt lägre kostnader för lokalhyror på grund av ej genomförd 

ombyggnation av Smålandsstenars simhall samt fel i teknisk justering som 

orsakar överskottet. På investeringssidan har investeringarna löpt enligt plan. 

 

När det gäller fritidsnämndens nyckeltal når fritidsnämnden inte riktigt upp till 

uppsatta mått. 

 

I personalbokslutet noteras att sjukfrånvaron ökat. Förvaltningen har ett par 

långtidssjukskrivningar som kraftigt påverkar resultatet. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 26 januari 2018 

Bokslut nämnder 2017 (Fritidsnämnden) 

Powerpointpresentation angående bokslut 2017 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa bokslutet för 2017, samt 

 

att översända bokslutet till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

 

 



 

Internkontroll 2017 

Fastighet- och servicenämnden 
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1 Uppföljning interna kontrollplan 

Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

Statistik över energiförbrukning 

per objekt 

Att energiförbrukning per objekt 

dokumenteras månadsvis 
  Halvår 2 2017 

 

Mäts endast på helår. 

 

Halvår 1 2017 
 

Mäts endast på helår. 

Obligatorisk ventilationskontroll 

(OVK) 

Att OVK genomförs i enlighet 

med bestämmelserna 
  Halvår 2 2017 

 

Har varit svårt att rekrytera ny 

OVK-behörig ventilationstekniker. 

Ligger efter i detta arbetet, men 

utförs nu av upphandlad 

entreprenör för att komma ikapp. 

 

Halvår 1 2017 
 

har varit svårt att rekrytera ny 

OVK behörig tekniker. Ligger 

efter i detta arbetet, men utförs nu 

av upphandlad entreprenör för att 

komma i kapp. 

Revisionsbesiktningar, Särskild 

tillsyn av elanläggningar 

Att periodisk tillsyn genomförs i 

enlighet med bestämmelser 
  Halvår 2 2017 

 

Utförs kontinuerligt löpande 

genom helår. 

Hantering av fel och brister i 

fastigheterna 

Fel och brister rapporteras i DeDu   Halvår 2 2017 
 

Löper på i egna fastigheter. 

Ärende av brådskande karaktär 

hanteras via direktkontakt. 

 

Halvår 1 2017 
 

Löper på i egna fastigheter. 

Ärende av brådskande karaktär 
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Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

hanteras via direktkontakt. 

Besiktning av hissar, 

lyftanordningar m m. 

Att besiktning genomförs i 

enlighet med bestämmelser 
  Halvår 2 2017 

 

Utfört av extern entreprenör. 

 

Halvår 1 2017 
 

Utfört av extern entreprenör. 

Inventering av maskiner och 

inventarier 

Att förteckande maskiner finns på 

plats 
  Halvår 2 2017 

 

Inventering av maskiner och 

handverktyg inom 

serviceavdelningens tre enheter är 

genomförd. 

 

Halvår 1 2017 
 

Inventering av maskiner inom 

enhet lokalvård är gjord enligt 

uppgjorda rutiner. 

Utförs löpande med årlig 

avstämning i november inom drift 

och skötselenheten. 

Besiktning av lekplatser Att besiktning genomförs i 

enlighet med bestämmelser 
  Halvår 2 2017 

 

Efter att ha läget efter pga. 

vakanserhalvår 1 jobbades detta 

ikapp halvår 2. 

 

Halvår 1 2017 
 

Vakanser i personalstyrka gjorde 

att en viss eftersläpning finns. 

Ågärder görs för att komma 

ikapp.. 

Rapport av köldmedia Att kontroll av köldmedia 

rapporteras i enlighet med 

bestämmelserna 

  Halvår 2 2017 
 

Köldmedieaggregatena 
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Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

kontrollerade av certifierat företag 

och rapport skickad till 

miljöenheten. 

 

Halvår 1 2017 
 

Köldmedieaggregatena 

kontrollerade av certifierat företag 

och rapport skickad till 

miljöenheten. 

Attestering Att attestreglementet efterlevs   Halvår 2 2017 
 

Systemet förutsätter att två 

personer attesterar varje faktura 

samt att endast behörig person kan 

slutattestera. Stickprovskontroll av 

fakturor är inte genomförd. 

Kontering på rätt kostnadsbärare   Halvår 2 2017 
 

Kodsträngen förutsätter ett 

samband mellan verksamhet och 

objekt och ologiska kombinationer 

är tillrättade liksom andra 

uppenbara felaktigheter. 

 

Halvår 1 2017 
 

Kodsträngen förutsätter ett 

samband mellan verksamhet och 

objekt och ologiska kombinationer 

är tillrättade liksom andra 

uppenbara felaktigheter. 

Investeringar att investeringsorojekt 

slutredovisas 
  Halvår 2 2017 

 

Hela investeringsbudgeten för 

2017 har inte gått åt, men 

ombudgeteringar samt riktade 

insatser med tanke på vad som 

kunde genomföras innan årskiftet 

gjorde att investeringarna nådde 
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Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

upp till den prognos som gjordes 

efter halvårsbokslutet. 

Med den nya styrmodellen har 

förvaltningen ändrat arbetssätt och 

slutredovisar inte längre enskilda 

projekt utan grupperar dem utefter 

projekttyp såsom energiåtgärder, 

vilka redovisas för nämnden vid 

varje uppföljningstillfälle. 

Drivmedelskostnader för 

personbilar och lastbilar 

Att kostnad och förbrukning per 

fordron och km rapporteras. 
  Halvår 2 2017 

 

Följs fortlöpande under året, 

sammanställs månasdsvis. 

Sammanställning per helår 

framtagen till förvaltningens 

bokslut och ingår även i 

kommunens miljöbokslut. 

Inköp Att inköpsavtal följs och efterlevs   Halvår 2 2017 
 

Upphandlingsenheten genomför 

regelbundet en kontroll av 

avtalstroheten i stort, även kontroll 

av fastighet-och serviceförvaltning 

är genomförd och resultatet 

rapporterades på ledningsgrupp i 

oktober. Respektive 

upphandlingsansvarig har punkter 

att åtgärda. Ny uppföljning 

kommer ske i januari 2018. 

 

Halvår 1 2017 
 

Upphandlingsenheten genomför 

regelbundet en kontroll av 

avtalstroheten i stort, även kontroll 

av fastighetsförvaltning är 

genomförd och resultatet 

rapporterades på ledningsgrupp i 

oktober. Respektive 

upphandlingsansvarig har punkter 

att åtgärda. 
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Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

Ekonomisk uppföljning Att rapport av utfall redovisas till 

fastighetsnämnden vid varje 

sammanträde 

  Halvår 2 2017 
 

Förvaltningens ekonom redovisar 

utfall vid varje 

nämndsammanträde. 

Utrymningsövning i 

fastighetskontoret 

Att utrymningövning genomförs 

varje år 
  Halvår 2 2017 

 

Utrymningsövning genomförd i 

december 2017. 

 

Halvår 1 2017 
 

Utrymningsövning har inte 

genomförts. 

Skadegörelse Att rapportering sker efter varje 

incident i Marsh plus 
  Halvår 2 2017 

 

Programmet är bristfälligt och 

behöver uppgraderas som utreds 

av kommunens 

säkerhetssamordnare. 

 

Halvår 1 2017 
 

Programmet är bristfälligt och 

behöver uppgraderas som utreds 

av kommunens 

säkerhetssamordnare. 

Brandlarm Att larmfunktion kontrolleras 

enligt bestämmelser 
  Halvår 2 2017 

 

Utförs enligt rutin. 

 

Halvår 1 2017 
 

Utförs enligt rutin. 

Sprinkler Att kapaciteten är tillräcklig   Halvår 2 2017 
 

Kontrolleras årsvis av extern 

entreprenör. 
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Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

 

Halvår 1 2017 
 

Kontrolleras årsvis av extern 

entreprenör. 

Brandredskap mm Kontroll enligt SBA   Halvår 2 2017 
 

Utförs1 gång årligen av extern 

entreprenör samt enligt egen rutin 

för SBA. 

 

Halvår 1 2017 
 

Utförs1 gg årligen av extern 

entreprenör samt enligt egen rutin 

för SBA. 

Inbrottslarm Att larmfunktion kontolleras   Halvår 2 2017 
 

Inkluderar ej alla verksamheter. 

 

Halvår 1 2017 
 

Kontrolleras årligen av extern 

entreprenör samt egenkontroll av 

driftpersonal. 

Driftlarm Att larmfunktion kontrolleras   Halvår 2 2017 
 

Larmsändare har online-funktion 

som indikerarar tekniskt fel. 

 

Halvår 1 2017 
 

Larmsändare har online funktion 

som indikerarar tekniskt fel. 

IT-säkerhet Kontroll att Back-Up gått   Halvår 2 2017 
 

Backup kontrolleras dagligen 

enligt ett löpande schema. 
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Rutin Kontroll H1 H2 Kommentar 

Återläsning har testats sporadiskt 

men kommer testas veckovis 

framöver. 

Kontroll av interna nätverk/IT-

system 
  Halvår 2 2017 

 

Kontroll av interna nätverk och 

IT-system sker dels genom 

automatisk övervakning men även 

genom daglig drift och hantering. 

Kontroll av attacker från internet   Halvår 2 2017 
 

Attacker ifrån internet övervakas 

med hjälp av våra funktioner i 

brandvägg, spamfilter och 

antivirussystem. 

Kontroll av prioriterade system(ex 

Magna Cura, Trio) 
  Halvår 2 2017 

 

Kontroll sker genom automatisk 

övervakning av servertjänster. 

Regelbundna systemuppdateringar 

sker för att säkerställa 

funktionalitet och tillgänglighet. 
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2 Genomförda åtgärder 

Rutin Kontroll Åtgärd 
Slutdatu

m 
Kommentar 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Att OVK genomförs i enlighet med 

bestämmelserna 
 Åtgärder för OVK besiktningar 2018-06-

30 

 

Hantering av fel och brister i 

fastigheterna 

Fel och brister rapporteras i DeDu  Införande av 

ärendehanteringssystem 

2018-12-

31 

 

Besiktning av hissar, lyftanordningar m 

m. 

Att besiktning genomförs i enlighet med 

bestämmelser 
 Besiktning enlig bestämmelse 2017-12-

31 

 

Rapport av köldmedia Att kontroll av köldmedia rapporteras i 

enlighet med bestämmelserna 
 ´Köldmedia rapport 2017-12-

31 

 

Drivmedelskostnader för personbilar och 

lastbilar 

Att kostnad och förbrukning per fordron 

och km rapporteras. 
 Drivmedelsstatistik 2017-12-

31 

 

Inköp Att inköpsavtal följs och efterlevs  Inköpsrutiner 2018-06-

30 

 

Skadegörelse Att rapportering sker efter varje incident 

i Marsh plus 
 Rapportering skadegörelse 2018-06-

30 

 

Brandlarm Att larmfunktion kontrolleras enligt 

bestämmelser 
 Kontroll av larmfunktion 2017-12-

31 

 

Sprinkler Att kapaciteten är tillräcklig  Kapacitetsprov 2018-06-

30 

 

 Kontroll av system 2017-12-

31 
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Uppföljning av kontrollmoment och anteckna åtgärder (Barn- och 
utbildningsnämnden) 
2018-02-12 

Rutin Kontroll Bedöm
ning 

Senaste kommentar Ansvarig Åtgärd 

Dokument-
hanteringsplan  

Att 
dokumenthanter
ingsplan 
uppdateras 
årligen  

 

Delvis 
uppnått 

2018-02-06 
Ingår i informationssäkerhetsarbetet. En utvecklingsledare har anställts och arbetet med 
informationssäkerhet och processkartläggning har påbörjats. 

Margaretha 
Carlsson 

 Anställa 
projektledare.  

 

Återrapport av 
verkställighet av 
kf:s beslut  

 Att säkerställa 
att återrapport 
sker av att kf:s 
beslut har 
verkställts  

 

Uppnått 2018-02-06 
Rutiner för att säkerställa att återrapport sker av att kf:s beslut har verkställts har 
upprättats. 

Margaretha 
Carlsson 

 

Frånvaro i 
grundskolan  

 Att löpande 
uppföljning av 
elevers frånvaro 
görs  

 

Uppnått 2018-02-06 
En handlingsplan vid hög skolfrånvaro och för främjande av god skolnärvaro har 
utarbetats i samarbete med socialförvaltningen. Syftet med planen är att skolorna i ett 
tidigt skede uppmärksammar tecken på tilltagande frånvaro hos elever och skyndsamt 
sätter in nödvändiga åtgärder för att öka närvaron. Handlingsplanen är även ett verktyg 
för att kvalitetssäkra skolornas arbete med främjande och förebyggande arbete för god 
skolnärvaro. 
Rutiner vid frånvaro och skolpliktsbevakning har upprättats. Barn- och 
utbildningsförvaltningen genomför löpande uppföljning av elevers frånvaro fyra gånger 
per läsår, för elever med total frånvaro som överstiger 40 % eller när ogiltig frånvaro 
överstiger 20 %. Respektive rektor anger orsak till frånvaron på individnivå och markerar 
om brev om skolplikt ska skickas till vårdnadshavare. Om det blir aktuellt behandlas 
beslut om föreläggande och vite vid nästkommande sammanträde med arbetsutskottet. 

Margaretha 
Carlsson 

 

Frånvaro i 
gymnasieskolan  

 Att löpande 
uppföljning av 
elevers frånvaro 
görs  

 

Uppnått 2018-02-06 
Löpande uppföljning av frånvaron görs på ungdomsgymnasiet och rutiner har utarbetats 
för att synliggöra ökad frånvaro snabbare. Av totalt 1 017 elever har nästan hälften av 
eleverna (49,4 %) en total frånvaro över 10 % läsåret 2016/2017. Analyser har gjorts så 
det finns en kunskap om vilka program och åldrar där den största frånvaron är. 
Exempelvis så ökar frånvaron när eleverna fyllt 18 år och själva ansvarar för sin 
frånvarorapportering. Arbete pågår på de olika sektorerna och behöver på olika sätt 
intensifieras. 

Margaretha 
Carlsson 
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Rutin Kontroll Bedöm
ning 

Senaste kommentar Ansvarig Åtgärd 

Lärarlösa och 
inställda lektioner 
i gymnasieskolan  

 Att uppföljning 
av lärarlösa och 
inställda 
lektioner i 
gymnasieskolan 
görs  

 

Delvis 
uppnått 

2018-02-07 
En systematisk uppföljning av lärarlösa och inställda lektioner har gjorts från och med 
mars månad 2017. Uppföljningarna visar att det har det blivit betydligt färre inställda 
lektioner. Av totalt 39 466 lektioner var 355 lektioner lärarlösa och 255 lektioner 
inställda. Från och med år 2018 finns ett system för att göra systematisk uppföljning 
hela året. 
Arbetet med att minska antalet lärarlösa och inställda lektioner har haft hög prioritet på 
gymnasiet under året som gått. En stor orsak till problemet är svårigheter att få tag på 
vikarier. I samband med tjänstefördelningen för läsåret fick ett antal lärare tid för vikariat 
i sina tjänster. Då det varit ett antal långtidssjukskrivna lärare så har det inte räckt och 
sen hösten 2016 anställdes 2,5 lärarassistenter, vilket har gjort det möjligt att förbättra 
situationen. Inom vissa ämnen är det dock mycket svårt att få tag på vikarier eller lärare 
vilket gör att situationen vissa tider har varit mycket ansträngd. Gymnasiet kommer att 
fortsätta arbeta med frågan och se hur situationen kan förbättras ytterligare under år 
2018. 

Margaretha 
Carlsson 

Vidta åtgärder 
för att minimera 
lärarlösa och 
inställda 
lektioner i 
gymnasieskolan
.  

 

Behörighets-
administration  

 Att upprättade 
gemensamma 
rutiner efterlevs 
för att 
säkerställa att 
avslut av 
behörigheter 
görs vid 
avslutad eller 
byte av 
anställning (IST, 
PMO m.fl.)  

 

Delvis 
uppnått 

2018-02-07 
Rutiner är upprättade. Stickprovkontroll har genomförts gällande personer som anställs 
av barn- och utbildningschefen, totalt, 7 personer. 
Kontrollen visar att samtliga var avslutade i Qlickview, E-companion, Besched, Varbi, 
Artvise, Extens, Raindance/Fakturaportalen, Adato och Stratsys. Alla utom en var 
avslutad i PMO. 

Emma 
Gonzalez 

 Följa upp att 
upprättade 
gemensamma 
rutiner följs för 
att säkerställa 
att avslut av 
behörigheter 
görs vid 
avslutad eller 
byte av 
anställning.  

 

Krisplan   Att krisplanen 
uppdateras 
årligen  

 

Uppnått 2018-02-07 
Samtliga områden har svarat på frågan om krisplanen har uppdaterats 2017. 
Granskningen visar att de flesta områden har uppdaterat krisplanen. 

Margaretha 
Carlsson 

 

Arbetsmiljö   Att skyddsrond 
genomförs 
årligen  

 

Delvis 
uppnått 

2018-02-07 
Samtliga områden har svarat på frågan om skyddsrond har genomförts 2017. 
Uppföljningen visar att alla områden utom åtta har genomfört skyddsrond. Några 
områden uppger att ingen regelrätt skyddsrond har genomförts pga. ombyggnationer, 
men då har separata möten med fastighet- och serviceförvaltningen genomförts. Ett 
område anger att planerat möte för skyddsrond blev inställt. 

Margaretha 
Carlsson 
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Rutin Kontroll Bedöm
ning 

Senaste kommentar Ansvarig Åtgärd 

Brand  Att 
utrymningsövnin
g genomförs 
årligen  

 

Uppnått 2018-02-07 
Samtliga områden har svarat på frågan om utrymningsövning genomförts 2017. 
Granskningen visar att samtliga områden utom två har genomfört utrymningsövning. De 
två områden som inte genomfört utrymningsövning kommer att göra det under våren 
2018. Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen visar att områdenas arbete 
med frågor som rör säkerhet och olycksförebyggande arbete sker på ett bra sätt och att 
områdena uppfyller kraven. 

Margaretha 
Carlsson 

Upprätta riktlinjer 
för hur 
brandsäkerhetsu
tbildning på 
förskolan ska 
genomföras.  

 

Olycksfall samt 
hot och våld  

 Att 
tillbudsrapporter 
lämnas in 
löpande  

 

Delvis 
uppnått 

2018-02-07 
Sammanställningen av tillbudsrapporter visar att områdena totalt har anmält 306 tillbud 
och skador på barn eller personal. 88 fall där barn/elev skadat sig och 11 där personal 
skadat sig. 125 fall där elev slår, skadar eller hotar annan elev har anmälts. 51 fall där 
elev/förälder slår, skadar eller hotar personal har anmälts och 4 fall där personal slår, 
skadar eller hotar barn. Ett fall av skadegörelse, sabotage, klotter, ett fall av 
nätmobbning, ett fall av inbrott/stöld men inget tillbud om brand har rapporterats. 24 
övriga tillbud har anmälts. Av tillbudsrapporterna framgår att totalt 11 polisanmälningar 
har gjorts. 
Granskningen visar att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att rutiner för 
rapporteringen upprättas. 

Emma 
Gonzalez 

 Säkerställa att 
fungerande 
rutiner för 
hantering av 
tillbud och 
skador 
upprättas.  

 

Medverka i att 
ett 
rapporteringssys
tem för anmälan 
av tillbud och 
skador, 
avseende både 
person och 
fastighet, tas 
fram.  

 

Kränkande 
behandling, 
trakasserier och 
sexuella 
trakasserier, 
enligt Skollagen 6 
kap. § 10  

Att 
förskolechef/rekt
or anmäler 
kränkande 
behandling, 
trakasserier och 
sexuella 
trakasserier, till 
huvudmannen  

 

Uppnått 2018-02-07 
I systematiskt kvalitetsarbete framgår det att totalt 389 fall av kränkande behandling 
läsåret 2016/2017 har anmälts till förskolechef/rektor. Motsvarande period har 298 fall 
anmälts till huvudmannen (129 ht 2016, 169 fall vt 2017). Under höstterminen 2017 har 
205 fall anmälts till huvudmannen. 
Rutinerna för anmälan av kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier 
till huvudmannen, har tydliggjorts för samtliga förskolechefer/rektorer, och granskningen 
visar att rutinerna följs. 

Margaretha 
Carlsson 

Säkerställa att 
förskolechefer/re
ktorer anmäler 
kränkande 
behandling, 
trakasserier och 
sexuella 
trakasserier, till 
huvudmannen.  

 

 Att säkerställa 
att utredningar 
och vidtagna 
åtgärder följer 
Skollagen  

 

Delvis 
uppnått 

2018-02-07 
Granskningen för att säkerställa att utredningar och vidtagna åtgärder när det gäller 
kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier följer Skollagen har gjorts 
genom stickprov av 12 anmälningar som gjordes till barn- och utbildningsnämnden i 
januari 2017. 
 

Margaretha 
Carlsson 

 Säkerställa att 
rutiner för 
utredningar och 
vidtagna 
åtgärder 
avseende 
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Rutin Kontroll Bedöm
ning 

Senaste kommentar Ansvarig Åtgärd 

Skolverket föreskriver följande i "Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling": 

1. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning och tydliga rutiner för utredningen 
2. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och innehålla en analys av 

orsakerna till det inträffade samt bör omfatta både den eller de som kan ha 
utfört kränkningen och den som har blivit utsatt. 

3. Utredningen bör leda till att verksamheten får tillräckligt med information för att 
kunna bedöma vilka åtgärder som måste vidtas för att få det anmälda att 
upphöra. 

4. Utredningen bör dokumenteras och det ska finnas former och rutiner för detta. 
5. Det bör finnas rutiner för hur informationen till berörda barn, elever och 

vårdnadshavare ska ske. 
6. I varje enskilt fall bör det bedömas om en anmälan ska göras till andra 

myndigheter. 
Kommentarer till de kontrollerade utredningarna: 

1. Ansvarsfördelningen och rutinerna för utredningen är tydliga i dokumenten som 
används för dokumentation men dokumenten används inte alltid. Egna 
lösningar förekommer. 

2. Utredningsdokumentationen beskriver kränkningen och vilka åtgärder som 
görs. Endast ett av de kontrollerade fallen beskriver ett arbete för att förhindra 
att det uppkommer igen. Inget av fallen har en analys av orsakerna till det 
inträffade. 

3. Åtgärder finns beskrivna men i de flesta fallen är det endast samtal och det 
framgår inte om åtgärderna varit framgångsrika. 

4. Samtliga fall har beskrivit händelserna och vilka samtal som förs och i en del 
fall tydliga åtgärder. 

5. Rutiner för information till vårdnadshavare är otydlig. 
6. Bedömning om anmälan till andra myndigheter finns i de flesta fall, i andra är 

det inte aktuellt. 
Granskningen visar att rutiner för utredningar och vidtagna åtgärder måste säkerställas 
så att det följer Skollagens krav. 

kränkande 
behandling, 
trakasserier och 
sexuella 
trakasserier 
följer Skollagen.  

 

 Att uppföljning 
av kränkningar 
av barn/elever 
på nätet (s.k. 
"nätmobbning") 
sker  

 

Delvis 
uppnått 

2018-02-07 
I elevenkäten Elevernas skola 2017 har frågan ”Har du blivit illa behandlad på nätet? Är 
det någon som har skrivit något elakt eller dumt om dig eller kanske lagt upp en bild på 
dig som du inte vill att andra ska se?”, ställts. 
Svar från elever i årskurs 2: 12,8 % (43 elever) svarade ”Ja, en gång” och 6,6 % 
(22 elever) svarade ”Ja, flera gånger”, totalt 19,4 %. 

Pia 
Adolfsson 
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Rutin Kontroll Bedöm
ning 

Senaste kommentar Ansvarig Åtgärd 

Svar från elever i årskurs 5: 15,6 % (47 elever) svarade ”Ja, en gång” och 9,6 % 
(29 elever) svarade ”Ja, flera gånger”, totalt 25,2 %. 
Svar från elever i årskurs 8: 11 % (31 elever) svarade ”Ja, en gång” och 10,7 % 
(31 elever) svarade ”Ja, flera gånger”, totalt 21,7 %. 
I verksamheternas planer mot kränkande behandling och likabehandlingsplaner har en 
del områden särskilda skrivningar för att arbeta mot nätmobbning, i vissa fall med 
åtgärder. Andra har inget specifikt skrivet kring just nätmobbning. 

Mat i förskola och 
skola  

Att mäta 
matsvinnet i 
skolrestauranger
na inom 
förskola/skola  

 

Delvis 
uppnått 

2018-02-07 
Gislaveds kommun har som mål att minska matsvinnet. För att få en uppfattning hur det 
ser ut inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter har en mätning 
genomförts på fem skolor och två förskolor under veckorna 45, 46 och 47 hösten 2017. 
Mätresultat: 

� En del av matsvinnet är ofrånkomligt och kommer alltid att uppstå som en 
direkt följd av livsmedelshantering, t.ex. ben och servetter i tallriksskrapet. 
Serveringssvinnet sparas inte av hygieniska skäl men kockarna är 
uppmärksamma på att inte fylla på så mycket mot slutet av serveringstiderna. 

� På Åtteråsskolan har en avsevärd förbättring av både tallriks- och 
serveringssvinn skett sedan mätningen föregående år. 

� Det är en minskning av tallrikssvinnet på Gisle skolrestaurang jämfört med 
2016 men fortfarande är tallrikssvinnet betydligt högre än på övriga skolor. 

� Tallrikssvinnet i procent på Gyllengårdens förskola är högt och det beror bl.a. 
på att det serverades kyckling en dag (ben och skrap som väger). 

I SPs (Sveriges tekniska forskningsinstitut) rapport från 2015 "Minska överproduktion i 
storkök" beskrivs en mätning på fem skolor under 4 veckor av tallrikssvinn. Resultatet 
visar på stora variationer, allt från 10-68 g per portion. Samma sak kan man se när det 
gäller det som finns kvar i serveringsdiskarna dvs. 4-30 kg per dag. Generaliserar man 
är det mindre svinn i förskolor och lågstadier och mer i högstadier och gymnasium. 
 
 

Margaretha 
Carlsson 

 

  



6 
 

Rutin Kontroll Bedöm
ning 

Senaste kommentar Ansvarig Åtgärd 

   
Mätresultat 2017 (2016 inom parentes): 

Grundskola/gy
mnasium 

Antal 
barn/elever/
snitt 

Tallrikssvinn 
(g/elev/dag) 

Tallrikssvinn 
i % totalt 
under 
perioden 

Serveringssvinn 
kg genomsnitt 
per dag 

Serveringssvinn 
i % totalt under 
perioden 

Isabergskolans 
tillagningskök 

205 (205) 12,8 (10,4) 2,9 (2,3) 5,9 (4,6) 6,5 (5,0) 

Åtteråsskolans 
mottagningskök 

300 (280) 7,1 (17,6) 1,6 (3,9) 7,6 (12,7) 6,0 (10,1) 

Ölmestadsskola
ns tillagningskök 

293 (278) 15,3 (15,1) 7,6 (3,3) 5,0 (3,7) 4,0 (3,0) 

Gyllenforsskolan
s tillagningskök 

280 (293) 13,3 (12,5) 2,9 (2,7) 7,9 (7,5) 6,0 (5,7) 

Gisle 
skolrestaurang 

1205 (1050) 37,3 (40,6) 8,3 (9,0) 7,5 (7,5) 1,7 (1,6) 

Åsenskolans 
tillagningskök 

650 (560) 20,7 (26,4) 4,6 (5,9) 11,6 (12,4) 4,6 (4,9) 

Förskola      

Gyllengårdens 
förskola 

70 (60) 26,9 (22,6) 7,7 (6,5) 4,4 (3,0) 26,9 (14,3) 

Nyckelpigans 
förskola 

30 (33) 4,2 (6,3) 1,2 (1,8) 1,6 (0,5) 7,4 (4,1) 

 

 

   Jämförelse mellan grundskola och förskola gällande gram/elev/dag är ej relevant då 
gram/portion skiljer (grundskola och gymnasium 450 g, förskola 350 g). 
Tallrikssvinn: Det som kastas när man anser sig ätit färdigt. 
Serveringssvinn: Livsmedel som finns kvar i serveringsvagnar inklusive sallad. På 
mottagningskök även det som finns i transportvagnarna. 
Svinn som inte räknas med i denna mätning: Beredningsavfall och rens som inte går att 
undvika under beredningen av mat. 

  

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-02-12     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §8    Dnr: BU.2017.30   004  
 
Uppföljning av intern kontrollplan 2017  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-03-27, §31, att godkänna intern 
kontrollplan 2017. I kontrollplanen ingår tre särskilda granskningsområden: 
• Lärarlösa och inställda lektioner i gymnasieskolan 
• Kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier, enligt 

Skollagen 6 kap. § 10, kontrollpunkterna "Att säkerställa att utredningar 
och vidtagna åtgärder följer Skollagen" samt "Att uppföljning av 
kränkningar av barn/elever på nätet, s.k. "nätmobbning", sker" 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar uppföljning av intern kontrollplan 
2017. I intern kontrollplan 2017 ingår 14 kontrollmoment. Uppföljningen visar 
att 7 kontrollpunkter har positivt svar (grön) och 7 delvis positivt svar (gul). 
Redovisningen finns även med som en punkt i bokslut 2017. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-02-12, §11, 
föreslå att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2017, daterad  
2018-02-12. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-27, §31. 
Uppföljning av intern kontrollplan 2017, daterad 2018-02-12. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-08. 
Protokoll MBL 2018-02-08. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2018-02-08. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-12, §11. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2017, daterad 2018-02-12. 

  
 

Expedieras till: 
Samtliga områden 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer  
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida
2018-02-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bmau §29 Dnr: BM.2017.2 042

Bokslut 2017 för bygg- och miljönämnden

Ärendebeskrivning
Nämnderna ska upprätta bokslut, budgetuppföljning 4, utifrån det ekonomiska
utfallet per den 31 december 2017.

Enligt kommunstyrelseförvaltningens upprättade tidplan ska bokslutet vara
överlämnat till kommunfullmäktige den 21 februari 2018.

Förvaltningschef Susanne Norberg presenterar bokslut 2017 för
arbetsutskottet. Bokslutet visar ett negativt resultatet på 726 tkr.

Det negativa resultatet beror till stor del på minskade bygglovsintäkter då
byggloven, trots det ökade antalet ärenden, har varit av mindre omfattande
karaktär.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-01-29 - Bm §12
Bokslut namnder 2017 (Bygg- och miljonamnden)

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna bokslut 2017 för bygg- och miljönämnden

att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Bokslut nämnder 2017

Bygg- och miljönämnden
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2 Nämndernas verksamhetsberättelse

2.1 Nämndens grunduppdrag

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar planläggning, bygglov,

bygganmälan, alkoholtillstånd samt bostadsanpassning med stöd av plan- och bygglagen, alkohollagen

samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor och livsmedel med stöd av

bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen.

Vidare ansvarar nämnden för framtagning av grundläggande kartor och geografiska databaser (GIS)

och svarar för den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Om man sammanfattar nämndens huvuduppdrag så är det att främja en hållbar utveckling så att

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa.

2.2 Nämndsredovisning

  Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti

Ordförande Niclas Palmgren M

Förvaltningschef Susanne Norberg

Driftredovisning

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 23 107 25 705 25 166 574

./, intäkter -12 683 -12 233 -10 923 -1 300

Nettokostnader 10 424 13 482 14 243 -726

Nettoinvesteringar 422 67 32 -35

 

Programområden inom nämnden
(nettokostnader) tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 2017

Nämnd 484 542 443 99

Administration 3 838 3 961 3 844 117

Bygg- och planenheten 206 480 1 191 -711

Kart- och mätenheten 585 2 740 3 028 -288

Miljöenheten 2 294 3 232 3 232 0

Bostadsanpassning 3 017 2 562 2 505 57

Totalt 10 424 13 517 14 243 -726
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2.3 Nämndens ordförande har ordet

----

2.4 Verksamhet

Bygg- och miljönämndens ansvar är de beslut som handlar om myndighetsuppgifter inom plan- och

byggverksamheten till exempel bygglov enligt plan- och bygglagen med undantag för beslut om

översiktsplan, detaljplan som Kommunfullmäktige beslutar om.

Därutöver är Bygg- och miljönämnden även tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda

människors hälsa och miljön.

Bygg- och miljönämnden har under året gjort omfattande genomgång av samtliga

handläggningsprocesser i syfte att förenkla och förtydliga handläggningen samt att arbeta fram en

informationssäkerhetsplan.

Kart- och Mätverksamheten finns också inom nämndens verksamhetsområde, uppgiften är att

säkerställa att kartunderlagen i kommunen håller en hög kvalité och att kartan och till den hörande

karttjänster utvecklas på bästa sätt.

För att få större kvalité i tillsynsverksamheten arbetar nämnden med att införa idéer och tankar som

bygger större tillit mellan verksamhetsägare och myndighet.

2.5 Måluppfyllelse

Bygg-och miljönämnden har kommunens myndighets- och serviceansvar för de uppgifter som faller

inom Plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen,

smittskyddslagstiftningen och alkohollagen. Därutöver ansvarar nämnden för kontroll av försäljning

av receptfria läkemedel.

För att bidra till att nå kommunens vision arbetar bygg- och miljönämnden långsiktigt med sin

verksamhet. Inom samtliga verksamhetsområden pågår det förbättringsarbete i syfte att öka

servicegraden och informationen.

Det största enskilda projektet är avloppsinventeringen som omfattar hela kommunen.

Målet är att Gislaveds kommun ska vara ett hållbart samhälle med god miljö och en god bebyggd

miljö.

Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot uppfyllelse av de

konkretiserade målen. Uppsatta mål för 2017 kan därför delvis anses vara uppfyllda. Bokslutet visar

en god måluppfyllelse och att verksamheten har genomförts med små avsteg från de ekonomiska

ramarna. Bygg- och miljönämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk hushållning

2.6 Ekonomiskt resultat

Bokslutet visar ett negativt resultat på 726 tkr.

Minskade intäkter med 1300 tkr samt personalkostnadernas utfall 1151 tkr lägre än budgeterat. Ett

underskott på kontot material/ tjänster bidrar också till nämndens underskott, de ökade kostnaderna

på kontot är till övervägande del kostnader för personal som inte är anställda i kommunen.

Vakanser är förklaringen till de lägre personalkostnaderna.

Investeringarna under 2017 är utnyttjade, nämnden har satsat på en uppdatering av

ärendehanteringssystemet.

Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god ekonomisk hushållning.
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2.7 Nyckeltal

Nyckeltal

  Bokslut Budget Bokslut

2016 2017 2017

Antal årsarbetare 33 33

Kostnad per
bostadsanpassningsärende tkr

14,9 16,3

Miljöenheten, antal avslutade ärenden 1 326 _

Genomsnittlig utredningstid för bygglov,
kalenderdagar

28 24

2.8 Investeringsredovisning

Investeringarna under 2017 är utnyttjade för att täcka kompletteringar av ärendehanteringssystemet.

2.9 Personal

Samtliga medarbetare har den sysselsättningsgrad de önskar. Alla har blivit erbjudna heltidstjänster.

Sjukfrånvaron är nu tillbaka i "normal nivå", förvaltningen har under ett antal år haft en hög

sjukfrånvaro. Orsaken har varit att det har varit långtidssjukdom som påverkar sjukfrånvarotalen

mycket på en så liten förvaltning som bygg- och miljöförvaltningen.

Åtgärder för att förbättra de synpunkter som fanns i medarbetarenkäten har gjorts under året,

främst har målen förtydligats genom en tydligare tillsyns- och verksamhetsplan.

Förvaltningen har under året satsat stort på kompetensutveckling. Detta är något som syns i den

kartläggning som gjorts över utbildningskostnader. Förvaltningen har valt att prioritera webbaserade

utbildningar, där så har varit möjligt, dels för att få så tids- och kostnadseffektiva utbildningar som

möjligt dels för att det varit bra ur ett miljöperspektiv. Även personalmöten har använts för

kompetensutveckling. Samtlig personal har vid något tillfälle under året tagit del av planerad

kompetensutveckling.

2.9.1 Personalpolitiska mål

2.9.1.1 Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

  Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,1 7,1 7,0 2,9

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

0 52,7 68,5 26,9

Utvecklingssamt
al

Andel anställda som
haft utvecklingssamtal

90 92 73 96

Heltid/deltid
Andel kvinnor som är
anställda på heltid

76,2 86 90 95

Andel män som är
anställda på heltid

90 100 100 100
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Andel kvinnor som är
anställda på 75-99%

4,8 9 5 5

Andel män som är
anställda på 75-99%

0 0 0 0

Andel kvinnor som
arbetar mindre än
75%

5 5 5 0

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

8,3 0 0 0

Förvaltningen har säkerställt att samtliga anställda har haft utvecklingssamtal med närmsta chef.

2.10Miljö

Nämndens möjligheter att verka för en minskad miljöbelastning i samhället finns både i den

rådgivning och i den tillsyn nämnden bedriver.

En inte oväsentlig del av resurserna har under året tagits i anspråk för handläggningen av mark-

förorenings frågor i samband med detaljplanearbete och bygglovshantering. Nämnden har också

sedan 2017 en resurs i proaktivt arbete med markföroreningsfrågor, ett stort antal företagsbesök

har gjorts för att motivera och informera om hur det enskilda företaget kan agera.

Bygg- och miljöförvaltningen har som en uttalat mål att inventera enskilda avlopp i syfte att fler

åtgärdar bristfälliga avlopp. Detta för att minska den miljöbelastning som bristfälliga avlopp utgör.

Nämnden har tillsammans med Gnosjö kommun en halvtidstjänst som energi- och klimatrådgivare

och har genom denna möjlighet att verka för en övergång till mer koldioxidneutral uppvärmning.

Bygg- och miljöförvaltningen väljer att i största möjligaste mån resa kollektivt inom kommunen, men

även regionalt och nationellt. Man väljer dessutom när så är möjligt webb-baserade utbildningar för

att spara tid, pengar och miljö. 

2.11Intern kontroll

Internkontroll har genomförts enligt den beslutade internkontrollplanen. Inga avvikelser som

föranleder några åtgärder har påträffats. Kontrollområden har varit delegationsuppdrag, redovisning

delegationer, uträkning och debitering av mät - och kontrolluppdrag, nybyggnadskartor, planuppdrag

samt bygglovsavgifter samt efterlevnaden av personuppgiftslagen. Kontrollerna har skett genom

stickprov och avstämningar. Leverantörsfakturor och löneunderlag granskas kontinuerligt och det

ekonomiska utfallet av verksamheten följs upp varje månad. Samt att delårsbokslut upprättas per

den 31 mars och 31 augusti. I samband med delårsboksluten följs också den årliga planeringen upp

för att säkerställa att syftet med verksamheten bedrivs enligt uppställda mål.

2.12Framtid

Den pågående samhällsomvandlingen medför en ökad mängd arbetsuppgifter och utmaningar, ställer

allt större krav på en effektiv administration, modern teknik. Det ställer också stora krav på att

tjänstemännen har en god dialog och uttrycker sig enkelt och tydligt till de vi är till för.

Gislaveds kommun är en kommun med ett starkt näringsliv, vilket också medför ett utökat behov av

god service och tillsyn. Stora resurser kommer att läggas på att skapa tillit mellan verksamhetsägare

och myndighet.

Gällande Plan- och bygglag (PBL) innebär ett ökat rättskydd för dem som söker bygglov samt

förenklade processer avseende den fysiska planeringen.
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Det nya regelverket om bygglovsbefriade åtgärder medför en förändrad administration vid

handläggning av ärenden och ett ökat behov av att modernisera och effektivisera

handläggningsrutiner vid förvaltningen.

En viktig fråga för de kommande åren är kompetensförsörjningen till bygg- och miljöförvaltningen.

Effektivare handläggning kräver moderna datoriserade metoder och digitalisering av handläggningen

så långt det är möjligt.

Bygg- och miljönämnden ska i sitt uppdrag ha god dialog med medborgarna och andra intressenter

samt ge bra service med hög tillgänglighet. En utmaning i framtiden är att visa att detta finns och

utveckla dialogen än mer.

2.13Sammantagen bedömning av nämndens resultat

Bygg- och miljönämnden har haft en väl fungerande verksamhet. Tillsynsverksamheten har fullgjorts

på ett tillfredsställande sätt. Stort fokus har lagts på kvalitetsarbete såsom förbättra information,

omarbeta mallar etc. Livsmedelstillsynen har hämtat in tidigare tappad tillsyn.

Kart och mätverksamheten har fungerat väl och fortsätter att utveckla kartan och digitala

karttjänster, till och med i sådan omfattning att de presenteras på användarträffar i Sverige. Ett visst

ekonomiskt underskott på grund av färre utsättningar och utstakningar under året än budgeterat.

Bygg - och planverksamheten har fungerat bra trots en hel del personalvakanser under året. Antalet

bygglov är fler, men intäkterna är lägre än budgeterat på grund av att byggloven har varit mindre

omfattande. Under året har arbete påbörjats med att strukturera upp och aktualisera registret för

OVK (obligatorisk ventilationskontroll), detta beräknas färdigt under 2018. Ett arbete som har varit

försummat under ca 15 års tid.

De beslut som överklagats har till största delen hållit vid överprövningar i högre instanser.

Nämndens framtida strategier är att utveckla kvalitén i arbetet genom att bygga tillit i än högre grad

för dem vi är till för, detta ska göras genom att förenkla & förtydliga vår kommunikation, vägleda,

informera och öka tillgängligheten.

3 Nämndernas redovisning på programnivå

3.1 Redovisning på programnivå

3.1.1 Program 1

Nämnd

3.1.1.1 Ekonomisk information

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2016 2017 2017 2017

Bruttokostnader 484 542 443 99

./. intäkter 0 0 0 0

Nettokostnader 484 542 443 99

3.1.1.2 Programmets grunduppdrag

3.1.1.3 Verksamhet
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3.1.1.4 Ekonomiskt resultat

3.1.1.5 Nyckeltal

  Bokslut Budget Bokslut

2016 2017 2017

3.1.1.6 Slutsats - Sammanfattning

Nämnden har initierat ett arbete med att förenkla och förtydliga protokollen. Man har också haft

föreläsningar om "Rättviksmodellen" för att förenkla och förtydliga myndighetsansvaret. Detta arbete

har pågått under hela 2017 och kommer att fortsätta ett antal år framåt.

3.1.2 Program 2

Administration

3.1.2.1 Ekonomisk information

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2016 2017 2017 2017

Bruttokostnader 4 221 4 326 4 393 -67

./. intäkter -384 -365 -548 183

Nettokostnader 3 837 3 961 3 844 117

 

3.1.2.2 Programmets grunduppdrag

Administrationen skall vara ett stöd och ge en god service till nämndens ledamöter, förvaltningens

medarbetare samt kommunens invånare. Enheten svarar för nämndens kvalitetsarbete, registrering

av ärenden, regelbunden och kontinuerlig uppföljning av verksamhetens olika delar och för

genomförandet av speciella projekt som t ex uppföljning av taxor liksom för utarbetande av

dokumenthanteringsplaner, arkivarbete, posthantering, telefon-, receptions- och kontorsservice samt

för ekonomiarbete, fakturering och personaladministration. Handläggning och tillsyn av

alkoholtillstånd ingår i staben.

3.1.2.3 Verksamhet

3.1.2.4 Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 117 tkr. Det beror på att del av en tjänst varit

"utlånad" under året.

3.1.2.5 Nyckeltal

  Bokslut Budget Bokslut

2016 2017 2017

Nya stadigvarande serveringstillstånd 4 2
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Serveringstillstånd slutet sällskap 21 9

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänhet 7 5

Tillfälligt utökad tid 10 6

Avslag tillfälligt utökad tid 1 0

Återkallat 1

3.1.2.6 Slutsats - Sammanfattning

Administrativa enhetens medverkan i handläggning av bl a bygglovsärenden gör att verksamheten

påverkas av byggsektorns konjunktursvängningar och svängningarna i antal ärenden.

Skanning av ett stort antal äldre bygglovsärenden har utförts.

Arbetet med att inventera enskilda avlopp har inneburit många va- förelägganden med delgivningar

och därefter nya va- ansökningar.

Under året har alla serveringsställen haft tillsyn. Besöken har skett både på dagtid och kvälls/natt-

tillfällen. Inre tillsyn har genomförts i augusti. Då kontrolleras ekonomi och vandel genom remisser

till skattemyndigheten och polisen.

Vid årets slut finns det i Gislaveds kommun 28 restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till

allmänheten och en restaurang som har stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap, vilket är en

ökning med ett serveringstillstånd.

.

 

3.1.3 Program 3

Bygg- och planenheten

3.1.3.1 Ekonomisk information

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2016 2017 2017 2017

Bruttokostnader 5 311 4 993 4 865 128

./. intäkter -5 109 -4 513 -3 674 -839

Nettokostnader 202 480 1 191 -711

Exkl Bostadsanpassning

 

 

 

3.1.3.2 Programmets grunduppdrag

Bygglovsenheten

Handläggning och granskning av bygglov med tillhörande tekniska samråd och slutsamråd, utfärdande

av startbesked och slutbesked enligt plan- och bygglagen (PBL). Obligatorisk ventilationskontroll

(OVK), handläggning av bostadsanpassningsbidrag (se program 6), anmälansärenden, förhandsbesked,

rådgivning avseende utformning i byggfrågor, tillsyn av ärenden rörande enkelt avhjälpta hinder

(EAH), olovligt byggande och handläggning av strandskyddsärenden samt energi- och
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klimatrådgivning.

Planenheten

Upprättande av detaljplaner samt områdesbestämmelser, utredningar för planbesked, utredningar

inom området fysisk planering, ansvara för plansamråd, delta i diskussioner med företag och

allmänhet i samhällsutvecklingsfrågor, skissarbete avseende utvecklingsfrågor, gestaltningsuppdrag för

det offentliga rummet, deltagande i arbete med översiktsplan samt deltagande inom diverse andra

förvaltningsövergripande samhällsbyggnadsprojekt.

3.1.3.3 Verksamhet

Personal

Personalåret 2017 på bygg- och planenheten är en dyster historia. Under året slutade 4 medarbetare

på enheten. 1 erfaren och väldigt effektiv bygglovsingenjör slutade efter halvårsskiftet och 3

planarkitekter, varav en utgjorde motor på enheten, slutade spridda över året.

En erfaren bygglovsingenjör började under slutet av november månad. Enheten förstärktes under

tiden av extraarbetande pensionär. Två planarkitekter helt utan planeringserfarenhet anställdes under

hösten.

Rekryteringssituationen av personal till enheten är svår då den kompetens (fysiska planerare och

byggnadsingenjörer) som enheten efterfrågar är mycket attraktiv inom det privata näringslivet och

hos andra kommuner. Vi har därför tvingats tänka i nya banor och de senaste 4 rekryteringarna på

planenheten har därför utgjorts av nysvenskar som har akademisk examen inom arbetsområdet

(arkitektur och/eller samhällsplanering) från annat land och som vi lär upp inom svensk planering.

Detta är en tidskrävande typ av rekrytering men vår förhoppning är att den ska bära frukt längre

fram. Resultatet har så här långt varit mycket gott och följs upp under 2018.

Under sommarhalvåret anställdes en extra projektanställd resurs för att hantera OVK. Denna resurs

jobbade extra under hösten (ca 20 tim/månad) och kommer att fortsätta med detta under våren

2018.

Bygglovsenheten bestod under slutet av 2017 av 3 bygglovsingenjörer (=full bemanning) och

planenheten bestod av 3 planarkitekter vilken innebär en vakant tjänst.

Verksamhet

Implementeringen av KC pågår och samarbetet uppfattas successivt fungera bättre och bättre under

2017. Ett antal möten har skett mellan KC och enheten för att diskutera checklistor och gränser för

samarbetet. Bygg- och planenheten efterfrågar fler och tätare möten av den karaktären under 2018.

Digitaliseringen av bygglovsprocessen fortskrider och under året riggades bygglovsorganisationen för

att kunna påbörja 100% digital bygglovshantering från första inkomna ärendet för 2018.

Under början av 2017 startades ett samarbete med Gnosjö kommun avseende energirådgivning.

Gislaveds kommun har genom ett avtal med Gnosjö kommun reglerat samnyttjande av deras

energirådgivare. Detta samarbete uppfattas som mycket lyckat och förvaltningen har fått igång en

effektivt och aktiv energirådgivning på detta sätt. Samarbetet avses fortsätta tillsvidare.

Arbetet med OVK-registret tog fart under året genom att extra resurs (projektanställning) tillsattes

för detta. Under året uppdaterades över 1900 st ärenden i vårt register och en stor mängd

förelägganden om att inkomma med godkänt OVK-protokoll skickades ut till fastighetsägare. Ett

hundratal godkända protokoll har inkommit till kommunen tack vare denna insats. Arbetet kommer

att fortgå under 2018.

Målgrupp

Våra målgrupper (medborgarna, företagare och politiker) efterfrågar digitala tjänster vid ansökningar
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om bygglov och andra lov. Enheten jobbar kontinuerligt med att öka digitaliseringen av våra tjänster

under 2017 och kommer övergå till helt digital handläggning av bygglov under början av 2018.

Avsikten är att öka servicen till målgrupperna med ökad insyn i handläggningsprocessen, ökad

effektivitet och enklare förfarande vid ansökningar.

 

3.1.3.4 Ekonomiskt resultat

Plan- och byggenheten (exkl. bostadsanpassningsverksamheten) redovisar underskott på 711 tkr

fördelat på nedanstående verksamheter:

Bygglovsverksamheten redovisar underskott på -640tkr. Detta beror på minskade bygglovsintäkter (-

547tkr) men också p.g.a. ökade kostnader (-93tkr)

Detaljplaner redovisar ett resultat där intäkterna inte nådde budget (-272tkr) men balanseras av

minskade personalkostnader (+227tkr)

Energirådgivningen redovisar underskott (-27tkr) på grund av lägre intäkter än budgeterat. 

3.1.3.5 Nyckeltal

  Bokslut Budget Bokslut

2016 2017 2017

Inkomna bygglov och anmälningar 414 474

Avslag 7 3

Villor inom detaljplan 5 6

Villor på landsbygden 7 8

Lägenheter i flerfamiljhus 36 38

Strandskyddsdipsenser 8 16

Antagna detaljplaner 3 5

3.1.3.6 Slutsats - Sammanfattning

Antalet inkomna bygglovsärenden och bygganmälningar, ökade under 2017 (474st) jämfört med både

2016 (414st) och 2015 (410 st).

Karaktären på bygglovsansökningarna under 2017 har varit mindre omfattande ärenden vilket

inneburit att trots det ökade antalet ärenden så har intäkterna minskat. Till skillnad mot 2016 så

hanterades få riktigt stora ny- och tillbyggnader av industrier under 2017.

Nämnden beviljade 11 förhandsbesked och 14 rivningslov under året och avslog 3 ansökningar vilket

är färre än året innan.

Nyproduktion av bostadshus uppgick till 26 st vilket är fler än året innan. 8 st villor har fått bygglov

på landsbygden medan 6 villor fått bygglov inom planlagt område.

Två bygglov för flerbostadshus med totalt 28 lägenheter beviljades under året. Det kommunala

bostadsbolaget Gislavedshus sökte och beviljades lov för att uppföra ett flerbostadshus vid Bivägen i

Hestra med totalt 16 lägenheter och i Reftele sökte fastighetbolaget Elofslund AB bygglov för 12

lägenheter utmed Storgatan. Båda byggnaderna beräknas vara inflyttningsklara under 2018 och båda

dessa bygglov beviljades på nya detaljplaner som planenheten arbetade fram under åren 2016-2017.

Nämnden beviljade också lov för 10 st småhus inom Gisleområdet genom tidsbegränsat byggnadslov.

Byggnaderna avses användas för nyanlända som deras första egna bostad i Sverige under en

begränsad tid.
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Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende under 2017 är 24 arbetsdagar

(lagkravet är 50 dagar). 20 dagar för ett delegationsärende och 29 dagar för ett nämndsärende.

Dispens från strandskyddsreglerna beviljades i 16 fall. Huvuddelen av de beviljade dispenserna

berörde transformatorstationer och komplementbyggnader och några av dispenserna beviljades inom

sk. LIS-områden.

Antalet bostadsanpassningsärenden (BAB) minskade under 2017 (154st) jämfört med 2016 (203st).

Det minskade antalet BAB-ärenden gjorde att det ekonomiska resultatet blev positivt under 2017.

Arbetet med enkelt avhjälpta hinder (EAH) är ett pågående projekt där förvaltningen kontinuerligt

ska se över situationen. Arbetet med EAH avstannade i stort sett under året pga personalbrist.

Detaljplaner har startats upp för bostads-, handels- och industriändamål och aktuella, under 2017

inneliggande planuppdrag, omfattar ca ett 10-tal markområden inom kommunen. Detaljplaneenheten

har arbetat med bl.a. detaljplan för Vik strand i Hestra, Gisleområdet, Anderstorp motorbana, Göta

2 Weland industricentrum i Gislaved och Nordinskoleområdet etapp 2 och 2 planer för Weland i

Smålandsstenar, Bivägen i Hestra, nya bostadstomter i Tokarp och ny detaljplan för samlingslokal för

Brödraskapet kristen gemenskap i Smålandsstenar, handelsområde i Reftele för Reftele lantmän samt

med detaljplan för utökning av Ljungryens industriområde för Stebro plast i Broaryd.

Under 2017 antogs 5 detaljplaner av bygg- och miljönämnden och av KF:

 Detaljplan för kontor för Weland, del av fastigheten Uvekull 2:133 i Smålandsstenar.

 Detaljplan för bostäder på Bivägen, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:97 m.fl., i Hestra.

 Detaljplan för bostäder på fastigheten Ölmestad 5:37 i Reftele.

 Detaljplan för samlingslokal på Villstads Haghult 1:16 i Smålandsstenar.

 Detaljplan för bostäder i Norra Tokarp, del av fastigheten Tokarp 1.68 m.fl. i Anderstorp.

Arkitekturpriset för 2017 delades ut av bygg- och miljönämnden till bostadshuset på kv. Myran 1

utmed Södergatan i centrala Gislaved. Nämnden gav också ett hedersomnämnande gavs till Lillstugan

på Backagärdet 2 i Svanaholm.

Bygg- och planenheten hade ett stort antal, 1586 st, inkommande ärenden (frågor, rådgivning,

klagomål eller synpunkter via e-post och telefonsamtal) till kommunens Kontaktcenter (KC) under

2017. 1347 av dessa hanterades av enhetens specialister (ca 7st/arbetsdag) och 239 hanterades av

KC.

Under 2017 slutade 4 medarbetare på bygg- och planenheten. 1 bygglovsingenjör slutade efter

halvårsskiftet och 3 planarkitekter slutade spridda över året. En erfaren bygglovsingenjör anställdes

och började under slutet av november månad. Enheten förstärktes under tiden av extraarbetande

pensionär. Två oerfarna planarkitekter anställdes under hösten.

Bygglovsenheten bestod under slutet av 2017 av 3 bygglovsingenjörer (full bemanning) och en extra

projektanställd resurs för OVK. Planenheten hade under hela 2017 en svår bemanningssituation där

erfarna arkitekter slutade och nya oerfarna fick ta vid.

3.1.4 Program 4

Kart- och mätenheten

3.1.4.1 Ekonomisk information

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2016 2017 2017 2017

Bruttokostnader 3 836 6 050 5 989 61

./. intäkter -3 251 -3 310 -2 961 -349
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Nettokostnader 585 2 740 3 028 -288

Den stora ändringen i bruttokostnad beror på att GIS-samordnartjänsten flyttades från Kommunstyrelseförvaltningen till Bygg- och miljöförvaltningen
2017-01-01.

3.1.4.2 Programmets grunduppdrag

Vad verksamheten gör.

Kart- och mätenheten ska utveckla och underhålla kommunens kartdatabaser med tillhörande

register. Samordna, underhålla, utveckla samt ha systemansvar för kommunens GIS. Enheten

tillhandahåller även interna utbildningar i GIS. Handlägga förrättningsverksamhet mot

lantmäterimyndigheten inom gällande avtalsram och besluta om belägenhetsadresser samt ajourföra

adress- och byggnads- och lägenhetsregister.

Granskning av bygglovshandlingar samt beräkna avgifter för nybyggnadskarta, utsättning och

lägeskontroll samt utföra dessa. Ta fram kartunderlag och fastighetsförteckningar vid förvaltningens

planarbete. Företräda kommunen och nämnden som ombud vid förrättningar enligt

fastighetsbildningslagen (FBL), anläggningslagen (ANL) och ledningsrättslagen (LRL).

Enheten svarar också för mätnings- och utsättningsarbete för Tekniska kontorets entreprenad- och

underhållsarbeten.

Varför den finns till

Kart- och mätenheten står för och samordnar kommunens kompetens inom kartframställning,

geodetisk mätning och geografiska informationssystem (GIS). Enheten är den sammanhållande länken

när det gäller geografisk information och genomför utbildningar i GIS för att höja kompetensen i

ämnet inom kommunen.

Enheten ansvarar för lagring, kvalitet, aktualitet, uppdatering, förädling, analys och spridning av

kommunens geografiska data. Exempel på data är kommunens grundkarta, ledningsnätet för vatten

och avlopp, parker.

Vilka den är till för

Kart- och mätenheten är placerad på Bygg- och miljöförvaltningen där den har en stor del av sin

verksamhet men ska vara lika tillgänglig för kommunens övriga förvaltningar och externa kunder.

Enheten arbetar för att sprida användningen av och kunskapen om geografisk data både internt och

externt.

GIS-samordnaren som är anställd på enheten är den tjänst som tydligast arbetar med att sprida GIS

internt och externt. Detta gör bland annat genom att arrangera utbildningar och tillhandahålla

verktyg som gör informationen lättillgänglig.

3.1.4.3 Verksamhet

Personal

I juni sade enhetens GIS-samordnare upp sig. Rekrytering startades omgående och i september

skrevs anställningsavtal med en ersättare. Under året har samarbetet med Hylte kommun fortsatt

med framgång. Från och med 1 oktober har mätningsingenjören valt att gå ner i arbetstid till 80%

detta har medfört vår del av tjänsten minskat från 60% till 40%.

Verksamhet

Från den 1 januari 2017 är tjänsten som GIS-samordnare åter flyttad till Kart- och mätenheten.

Målgruppsförändringar

När tjänsten som GIS-samordnare nu är flyttad till kart- och mätenheten så utökas den målgrupp

som enheten arbetar för. GIS-samordnaren arbetar för att samordna och sprida GIS (Geografiska
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informationssystem) inom hela Gislaveds kommun.

Förbättringar

Efterfrågan på digitala tjänster fortsätter att öka. Enheten jobbade kontinuerligt med att förbättra de

digitala arbetsflödena. Ett exempel på en väl fungerande tjänst är beställningen av nybyggnadskartor.

Ett trend 2017 är att fler och fler väljer att endast vilja ha sin karta levererad digitalt.

Under året har enheten lagt mycket tid på den digitala versionen av ÖP16 samt att vi utvecklat en ny

tjänst för att publicera kommunens lediga mark. Förhoppningsvis kommer dessa båda tjänster att

publiceras under början av 2018.

Målet med att förbättra de digitala flödena är bland annat att öka effektiviteten i vår handläggning och

servicen till vår målgrupp.

Under året utvärderades köptes ett webbaserat system för 3D-visualisering och medborgardialog

som heter City planner.

3.1.4.4 Ekonomiskt resultat

Kart- och mätenheten redovisar ett underskott på 288 tkr. Underskottet beror på minskade externa

intäkter kopplade till att bygglovsrelaterade ärenden minskat under året. Kostnadssidan är något

lägre än budget beroende på att tjänsten som GIS-samordnare varit vakant under några månader på

hösten.

3.1.4.5 Nyckeltal

  Bokslut Budget Bokslut

2016 2017 2017

Utstakning, antal 46 30 28

Nybyggnadskartor, antal 34 30 32

Enkel nybyggnadskarta, antal 86 100 79

Utdrag ur primärkartan, antal 40 45 47

Lantmäteriuppdrag, antal 13 20 9

3.1.4.6 Slutsats -Sammanfattning

Personal

Personalläget har under året varit mycket stabilt.

Verksamhet

Genom flytten av tjänsten GIS-samordnare från kommunstyrelsekontoret till kart- och mätenheten

är kommunens GIS-kompetens samlad till en enhet. Detta tror vi kommer leda till ökad effektivitet i

det kommande arbetet med att utveckla och sprida GIS inom Gislaved kommun.

GIS

Under året har arbetet med att ta fram en digital version av ÖP16 gjorts. Arbetet är i stort sett klart

och en publicering av denna kommer att göras i början av 2018. Parallellt med detta arbete har även

en tjänst för att publicera kommunens lediga mark för bostäder, industri och handel utförts. Denna

tjänst kommer att publiceras så snart den är färdig i början av 2018.

Under året har uppdatering till GEOSECMA 10.4.1 gjort samt förberedelserna inför uppdateringen

till GEOSECMA 10.4.1 SP1 genomförts. Det största arbetet i förberedelserna har gällt modulen

Fysisk planering där data anpassats för att efter uppdateringen till SP1 i början av 2018 följa svensk

standard (SS 637040:2016) och Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5). Efter våra förberedelser och
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uppdateringen har vi möjlighet att digitalt utbyta detaljplaner med externa aktörer. Vi kommer även

att ha möjlighet att påbörja digitaliseringen av våra gamla analoga detaljplaner och att skapa e-tjänster

för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Förberedelser har även gjort till ett serverbyte i samband med uppdateringen till SP1 från en SQL

server 2012 till 2016. Syftet med serverbytet är att arbetet mot våra växande databaser ska bli

snabbare.

Under året utvärderades och köptes en webbaserat system för 3D-visualisering och

medborgardialog som heter City planner. Initialt är tanken att systemet ska användas för att

visualisera detaljplaner och nya byggnader. Systemet har även funktionalitet för att genomföra

medborgardialoger.

Enhetens arbete i bygglovsärenden

Nybyggnadskartor levereras inom två veckor från beställning och utsättning och lägeskontroll i

samband med bygglov utförs inom en vecka efter beställning. Under 2017 har 32 (34)

nybyggnadskartor, 79 (86) enkla nybyggnadskartor samt 47 (40) granskade utdrag ur primärkartan

gjorts. Siffran inom parentes redovisar antalet kartor för 2016. Antalet levererade kartor ligger på

medelvärdet för de senaste sex åren.

Under 2017 har 28 (46) utstakningar och 20 (34) lägeskontroller genomförts. Siffran inom parentes

redovisar antalet utstakningar respektive lägeskontroller utförda 2016. Siffrorna visar på en återgång

till en mer normal mängd utstakningar. 2016 var en toppnotering. Antalet lägeskontroller ligger något

under medelvärdet för de senaste åren.

Fastighet/Lantmäteri

Under året har 66 (53) fastighetsplaner upphävts. Siffran inom parentes redovisar utfallet 2016.

Precis som 2016 har en kartingenjör som pensionerades under 2016 fortsatt att arbeta med detta

projekt som timanställd.

Avtal

Under året har Lantmäteriet och SKL arbetat med att ersätta avtalen för DRK (Digital registerkarta)

och ABT (Adress Byggnad Topologi) med reducering av avgiften för Geodatasamverkan. Anledningen

är att den modell där Lantmäteriet beräknar ersättningen till Sveriges kommuner för de båda avtalen

bygger på Lantmäteriets inkomster för försäljning av geodata. Eftersom mer och mer av deras data

görs tillgänglig som Öppen data minskar Lantmäteriets inkomster och en ny modell behövs. Tanken

var att den nya överenskommelsen skulle gälla från och med 1 januari 2018 men detta datum är nu

framflyttat, inget nytt datum är i nuläget satt.
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Utbildning

Under året deltog enhetens personal på ett brett utbud av utbildningar och konferenser.

Enhetschefen deltog på Kartografiska sällskapets årliga konferens Kartdagarna. Ett antal av enhetens

personal har deltagit på kurser och konferenser relaterade till GEOSECMAS som tex

användarkonferensen i Malmö (7-8 feb), användardagen i Växjö (4 okt), användarföreningens

seminariedag i Stockholm (16 nov). Intressanta utbildningar utöver detta är även en kurs i att

framställa nybyggnadskartor som arrangerades inom länet tillsammans med Lantmäteriet samt att

enhetens kart- och mätningsingenjör deltog i en kurs om instrumentlära och kalibrering.

3.1.5 Program 5

Miljöenheten

3.1.5.1 Ekonomisk information

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2016 2017 2017 2017

Bruttokostnader 6 233 7 266 6 969 297

./. intäkter -3 939 -4 035 -3 738 -297

Nettokostnader 2 294 3 231 3 231 0

 

3.1.5.2 Programmets grunduppdrag

Miljöenheten arbetar med myndighetsutövning inom livsmedel-, hälsoskydd- och miljöområdet bl.a.

genom kontroller och tillsyn samt information, rådgivning och förebyggande verksamhet inom

livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Enheten svarar också för prövning av tillståndsärenden eller

yttranden i samband med sådana. Verksamheten styrs bl.a. av miljöbalken, livsmedelslagen,

smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria läkemedel m fl. Kommunens

miljöarbete ska dessutom vägledas av nationella, regionala och kommunala miljömål.

Miljöenheten svarar för information, rådgivning och förebyggande verksamhet inom de olika

sakområdena.

3.1.5.3 Verksamhet

Miljöenheten arbetar med myndighetsutövning inom livsmedel-, hälsoskydd- och miljöområdet bl.a.

genom kontroller och tillsyn samt information, rådgivning och förebyggande verksamhet inom

livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Enheten svarar också för prövning av tillståndsärenden eller

yttranden i samband med sådana. Enheten har under året stort fokus på att förändra arbetssätt för

att gå mot den serviceinriktade myndigheten med en ökad tillit med de som man är till för. 

3.1.5.4 Ekonomiskt resultat

Miljöenheten redovisar - 3 231 tkr. Budget 2017 är också -3 231 tkr. Vilket ger noll i avvikelse

gentemot budget 2017.

Inom enheten har det varit lägre personalkostnader i samband med vakanser, föräldraledigheter och

vård av barn vilket resulterat i 419 tkr lägre personalkostnader mot budget. Kostnader för material

o tjänster hade högre kostnader med 127 tkr kopplat till nedanstående.
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Enhetens intäkter har varit lägre i motsvarande grad.

 

 

3.1.5.5 Nyckeltal

  Bokslut Budget Bokslut

2016 2017 2017

Antal avslutade ärenden 1 356

Antal inspektioner, livsmedel 150 315

Antal inspektioner, miljöskydd 170 247

Antal inspektioner, hälsoskydd 77 60

Antal inspektioner, tobak 17 43

Antal inspektioner, receptfria läkemedel 5 0

Antal avslutade ärenden redovisas inte 2017

3.1.5.6 Slutsats -Sammanfattning

Inom miljöområdet finns i Gislaved ca 230 tillsynsobjekt med årlig tillsynsavgift. Samtliga företag ska

inte ha besök varje år, då intervallen bestäms av den tillsynstid som varje företag tilldelats.

Målsättningen är att företag med en tillsynstid motsvarande åtta timmar ska ha ett årligt besök.

Under året har närmare 170 inspektioner genomförts. Inspektionerna prioriteras utifrån fastställd

riskklassning, när objekten senast fick besök och de eventuella brister som tidigare konstaterats.

Inventering av enskilda avlopp i kommunen har pågått under flera år. Under 2017 har drygt 130

beslut om enskilt avlopp tagits. Merparten av dessa tillstånd har getts till fastigheter som har

bedömts bristfälliga i avloppsinventeringar. Arbetet är långsiktigt och kommer att pågå under flera år.

I Gislaveds kommun finns omkr. 3 200 enskilda avlopp, där ca.1 600 är byggda före 1974. Under

året har ett nytt inventeringsområde startats.

Inom efterbehandlingsarbetet med markföroreningar pågår två egeninitierade MIFO fas-2 ärenden.

I Gislaveds kommun finns drygt 150 köldmedieanläggningar som har 10 kg eller mer installerad

mängd. Dessa ska årligen lämna in en rapport över föregående års kontroll. Granskning av rapporter

är gjorda.

Miljöenheten får varje år ett stort antal ansökningar, anmälningar vilket gör att behovet av rådgivning

är stort. Det inkommer dessutom klagomål från allmänhet och verksamhetsutövare dessa är nästan

alltid komplicerade och känsliga och mycket tidskrävande..

Inom livsmedelsområdet genomförs löpande kontroller av objekten. I kommunen finns drygt 200

kontrollobjekt. Under året har 315 tillsynsbesök genomförts och objekten får besök enligt gjord

planering. Detta innebär att den "tillsynsskuld" som uppkom under 2016 nu är inarbetad. Detta har

genomförts genom att förvaltningen har haft en extra resurs under ca 8 månader. I samtliga fall har

de brister som konstaterats kunnat åtgärdas genom samtal med företagaren.

Under året har miljöenheten haft samsynstillsyn med polisen och skattemyndigheten, denna
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tillsynsinsats har främst riktat sig på livsmedelsverksamheter, tobak och bilvårdsanläggningar.

I Gislaveds kommun finns ett 30-tal försäljningsställen av tobak. Under året har inspektion gjorts på

alla försäljningsställen av tobak både vad gäller märkning och en mer omfattande kontroll.

Kommunen har deltagit i Folkhälsomyndighetens projekt ”Inomhusmiljön i skolan”. Projektet

innefattar skolor och förskolor och är inriktat mot städning, ventilation och egenkontroll inom dessa

områden. Samtliga skolor och förskolor har besökts. Detta projekt avslutades 2016, men en hel del

efterarbete har gjorts i detta projekt för att "hjälpa" verksamhetsägarna att få i ordning sina

egenkontrollplaner.

Miljöenheten har fortsatt arbetet med undersökningar och åtgärder av radon i flerbostadshus. Det

som återstår är att klargöra för ett (fåtal) antal fastighetsägare att de ska inkomma med

radonmätningar för sina fastigheter. Under året har kommunen medverkat i F-samverkans projekt

om tillsyn av bassängbad. Som ett led i detta har samtliga bassängbad haft tillsyn.

Under året har förskolor och skolor besökts. Generellt är förhållandena bra, men vissa rutiner kring

fastigheternas skötsel är oklara. .

Ett stort förändringsarbete pågår på enheten med att se över beslut, tillsynsprotokoll, information på

hemsidan och inte minst bedömningskriterier och handläggningsrutiner. Detta arbete kommer att

synas utåt under 2018.

Vid årets slut kan det konstateras miljöenheten nu har blivit fullt bemannad. I slutet av september

anställdes en ny miljöchef. Totalt på enheten har det varit vakanser i form av föräldraledighet,

vakanser, vård av barn, läkarbesök och sjukdom. Sammantaget innebär detta att den planerade

verksamheten inte fullt ut kunnat genomföras.

 

3.1.6 Program 6

Bostadsanpassning

3.1.6.1 Ekonomisk information

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2016 2017 2017 2017

Bruttokostnader 3 017 2 562 2 506 56

./. intäkter 0 0 -1 1

Nettokostnader 3 017 2 562 2 505 57

 

 

 

3.1.6.2 Programmets grunduppdrag

Handläggning av bostadsanpassningsbidrag är en verksamhet inom bygg- och planenheten

Åtgärderna inom programmet (bostadsanpassningsbidrag) har som ändamål att genom bidrag till

anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i egen

bostad. Kommunen ger upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp enligt förvaltningslagen så att

människor får möjlighet till ett tryggt, tillgängligt och säkert boende. Bidrag utgår till många små

ärenden, ex. borttagning av trösklar, och till ett fåtal anpassningar av mer omfattande karaktär såsom

installation av hiss eller om- och tillbyggnad av badrum och kök. På grund av oregelbundenheten i
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omfattning och storlek av de större anpassningsärendena har nämnden både svårt att förutse och

påverka de totala utgifterna för bostadsanpassningar.

Genom sakkunskap och aktivt arbete med alternativa lösningar kan kostnaderna hållas på en rimlig

nivå utan att funktionskraven åsidosätts.

För att på sikt minska behovet av bostadsanpassningsåtgärder ska särskild hänsyn tas till

tillgänglighetsfrågor i samband med bygglov och detaljplanefrågor för bostadsändamål.

3.1.6.3 Verksamhet

Antalet bostadsanpassningsärenden minskade under 2017 (154st) jämfört med 2016 (203st).

Att inga riktigt stora ärenden kom in under 2017 har ihop med det minskade antalet BAB-ärenden

gjort att det ekonomiska resultatet blev positivt under året.

3.1.6.4 Ekonomiskt resultat

Bostadsanpassning redovisar ett utfall på 98% av budgeterat vilket innebär ett överskott på 57tkr.

3.1.6.5 Nyckeltal

  Bokslut Budget Bokslut

2016 2017 2017

Antal ansökningar 203 154

Kostnad per ansökan (tkr) 14,9 16,3

3.1.6.6 Slutsats - Sammanfattning

3.2 Målområde

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Senaste kommentar

Barns lärande Alla barn ska nå
behörighet till
gymnasieskolan.

Prioritera
förebyggande och
främjande verksamhet
för barn och
ungdomar

Bedriva egeninitierad
tillsyn inom hälsoskydd
(skola, barnomsorg,
simhallar etc).

Uppföljande besök görs
under året för att
säkerställa att
egenkontrollplaner.

Planera in pedagogiska
inslag i stadsrummet för
att främja lärande och
integration över alla
åldrar.

Stadsarkitekten har aktivt
medverkat i planeringen
av utformningen av ny
pedagogisk lekplats.
(Torgparken)

Attraktivitet och
utveckling för
Gislaveds kommun

Öppna för utökat
samarbete med andra
kommuner och
organisationer

Öppna för utökat
samarbete med andra
kommuner

Samarbete sker idag med
Gnosjö kommun och
Hylte kommun.
Samarbetet med Gnosjö
innebär att vi delar på
Energi- och
klimatrådgivningen, och vi
"köper" mätingenjörstjänst
från Hylte kommun.

Skapa förutsättningar
för en fortsatt positiv
befolkningsutveckling

Tillgänglighet i offentlig
miljö

Arbetet med EAH (enkelt
avhjälpta hinder) har
prioriterats ner på grund
av vakanser.
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Detaljplanera goda miljöer Detaljplanerna som har
tagits fram har haft bra
boendemiljöer.

Främja ett ökat
bostadsbyggande i
tätort och på
landsbygd

Planlägga i attraktiva lägen Behöver få planuppdrag
för genomföra detta i
större omfattning.

Öka medborgarnas
digitala delaktighet

Införa digital
ärendehantering, med
möjlighet att lämna
ansökan digitalt i högre
omfattning.

Förvaltningen har under
året infört digital
handläggning. Kommer att
utvecklas mer under
kommande år.

Fortsätta att arbeta fram
digitala
ansökningsblanketter samt
tillgängliggöra mer
information digitalt

Arbetet pågår med att
göra samtliga blanketter
digitala.

Förenkla och förtydliga
nämndens beslut

En hel del arbete är gjort,
men det som syns utåt
kommer att verkställas
inom året.

Andelen ekologiska
livsmedel ska öka till
45 % 2018

Ökad samverkan och
samarbete kring
integration i och med
civilsamhället samt öka
kunskapen kring
integration och
mångfald.

Planera in pedagogiska
inslag i stadsrummet för
att främja lärande och
integration över alla
åldrar.

Stadsarkitekt har
medverkat vid utformning
och planering av lekplats.
(Torgparken)

Företagsklimat och
näringslivssamverkan

Förbättra kommunens
kommunikation och
bemötande gentemot
näringsliv och
invånare.

Fördjupa dialogen med
näringslivet

Förbättrad
kommunikation och
information gentemot
näringsliv och invånare

Hemsidan är under
omarbetning.

Möjliggöra 3D-modeller
för att kunna visualisera
ny bebyggelse/planer

På grund av prioriteringar
har detta inte kunnat
verkställas.

Hålla informationsmöten
eller lägga ut
”informationsfilmer” på
nätet inom olika
ämnesområden

Ett stort antal
informationsmöten har
hållits inom
ämnesområdet förorenad
mark, dessa behöver
kompletteras med
allmänna
informationsmöten om
bygg- och miljönämndens
verksamhet.

Säkerställa att företagen
har ”rätt”
planförutsättningar.
Möjliggöra för företagen
att få detaljplaneändringar
prövade efter behov.

Via Lotsen har ett antal
frågor väckts och
planändringar
aktualiserats. Behöver
utöka med mer proaktiva
möten med företagare.

Bedriva effektiv och
rättsäker
myndighetsutövning

Antalet överklagade
ärenden är få och antalet
ärenden där nämndens
beslut ändras är i det
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närmaste 0.

Skapa bättre
förutsättningar så att
fler människor med
efterfrågad kompetens
söker sig till privat och
offentlig sektor i
Gislaveds kommun

Fortsatt prioritering av
marknadsföringen av
kommunen och Bygg- och
miljö som arbetsgivare

Förvaltningen har
medverkat på ett antal
mässor i detta syfte.
Stadsarkitekten
medverkar vid
utbildningen av
byggingenjörer.
Förvaltningen tar emot
praktikanter.

Underlätta
nyetablering/nyföretag
ande och ett expansivt
företagande

Ökat pro-aktivt arbete Förvaltningen är aktiv i
Lotsens arbete.

Tillgängliggöra "öppendata" Arbete pågår för att
tillgängliggöra mer "öppen
fakta" till medborgarna.

Interna processer Gislaveds kommuns
löne- och
personalpolitik ska
främja oss som
attraktiv arbetsgivare.

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

Alla anställda skall ha den
sysselsättningsgrad de
önskar

Alla på förvaltningen har
den sysselsättningsgrad de
önskar.

Inventera och uppdatera
enskilda avlopp

Ny inventeringsomgång är
uppstartad under året
(Fegenområdet). Ca 500
enkäter är utskickade och
informationsmöten har
hållits. Enkätsvar börjar
inkomma.

4 Miljöbokslut

4.1 Vad har hänt under 2017?

Redovisning av radonmätningar från ett stort antal fastigheter har under 2015 - 2017 inkommit till

nämnden. Några av dessa visar förhöjda nivåer och behöver åtgärdas. Ett 20-tal redovisningar återstår. En

sammanställning av projektet planeras till 2018.

Mätningar av bakgrundsstrålningen genomförs var sjunde månad. Mätningar är gjorda i juli och årets

kontroller är därmed utförda.

Avloppsinventeringen där har man främst arbetat med att handlägga de ärenden som uppkommit

sedan tidigare inventeringsområden. 2017 har arbete med område 4 att inletts, vilket innefattar

Fegenområdet, Gryteryd och Broaryd. Varje delområde berör 400-500 fastigheter. Många

avloppsanläggningar byggda efter 1974 måste också åtgärdas.

Inom Jönköpings län och Miljösamverkan-F genomförs ett gemensamt projekt under 2017 för tillsyn

av bassängbad. Generellt såg det bra ut.

Bygg- och miljönämnden har en ny tjänst som miljörådgivare för förorenad mark. Tjänstens syfte är att

informera verksamhetsägare hur de kan starta processen med att undersöka hur förorenad fastigheten är i

ett proaktivt syfte. Under 2017 har ett stort antal företag besökt för en första information.

Enheten har haft utbildningsinsatser i "klarspråk", Rättviksmodellen och motiverande samtal som en

del i nämndens utvecklingsarbete.
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4.2 Utmaningar i framtiden

Några av nämndens utmaningar i framtiden är:

Att rekrytera utbildade ingenjörer /planarkitekter / miljöhandläggare, men även bibehålla befintlig

personal.

Uppdatering av gamla detaljplaner; detaljplanernas medelålder är för hög, svårt att förhålla sig till

gamla detaljplaner, finns mer problematik i form av sämre rättssäkerhet för medborgare, krav på att

undersöka föroreningar vid tillbyggnad industri etc.

Markanvändningen/ förorenad mark – lång och byråkratisk väg att vandra….

Digitaliseringen - hur utvecklar men den digitala servicen och handläggningen och kommuniceringen

med dem vi är till för.

Utveckla tillsynen till att bli stöttande.

 

 

4.3 Indikatorer och/eller nyckeltal - Bygg- och miljönämnden

Förorenade områden

MIFO riskklass 1 4 objekt

MIFO riskklass 2 45 objekt

I kommunen finns 34 stycken kända nedlagda avfallsdeponier som kommer att klassas enlig MIFO-

metodiken.

- Radonmätningar under året har det inkommit radonmätningar från 140 fastigheter

- Nämnden har hanterat 16 strandskyddsdispenser som samtliga har beviljats

Under året har 130 tillstånd till enskilda avlopp beslutats. Cirka 90 avlopp har inspekterats och lika många

VA-enkäter har bedömts och besvarats. Eftersläpande VA-ärenden från tidigare delområden har hanterats,

bl.a. med beslut om förbud. Nytt inventeringsområde har startat under året, delområde fyra (Fegenområdet)

.

 

 

5 Medborgarkontakter

5.1 Medborgardialoger

Nämnden har haft ett antal samrådsmöten i samband med framtagandet av nya detaljplaner. Ett antal

informationsmöten har hållits angående enskilda avlopp men dessa dialoger med medborgarna sker

mer utifrån en brukardialog. Varje tillsyn, besök eller information till allmänheten är ett möte med

medborgarna. Ingen medborgardialog har genomförts utifrån en specifik fråga, utan fokus för bygg-

och miljö har varit mötet med den enskilde.

5.2 Synpunktshantering

Under 2017 har det inkommit 1587 ärenden angående Bygg- och planärenden, 239 ärenden har

Kontaktcenter klarat av att lösa direkt och 1347 ärenden har skickats till handläggare.

För miljö, hälsoskydd och livsmedel är motsvarande siffror att det inkommit 994 ärenden av dessa
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har kontaktcenter löst 221 ärenden och vidareförmedlat 771 ärenden till handläggare.

De ärenden som har inkommit är klagomål på byggnation eller miljö alternativt frågeställningar om

hur man som enskild skall hantera olika frågor.
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Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-15     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §112    Dnr: TN.2017.68      

 

Redovisning av Internkontroll tekniska nämndens verksamhet 2017-

2018  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2000 om internkontroll för 

Gislaveds kommun. Enligt §5 i ”Reglemente för intern kontroll för Gislaveds 

kommun”, har respektive nämnd det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 

ansvar att tillse att: 

 En organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive  

    verksamhetsområde. 

 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. 

 

Det framkommer även att ”nämnden skall löpande eller senast i samband med 

årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den 

interna kontrollen inom nämnden till Kommunstyrelsen”. 

 

Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internkontroll för 

tekniska nämndens verksamhetsområde 2017-2018. Handlingsplanen tas upp 

årligen i november, för uppföljning av resultat samt för revidering när sådan 

påkallas.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Internkontrollplan för teknisk nämnd 2017-2018, daterad  

2017-11-08 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2017-11-01, §52 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att fastställa förslag till Internkontrollplan för teknisk nämnd 2017-2018, 

daterat den 8 november 2017. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 
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TN.2017.68 
2017-11-08 
Bilaga  

Internkontrollpunkter för 2014 
Säkerhet Rutiner kring hantering av 

träd på allmän plats 
Stadsträdgårds- 
mästare 

Aug 2014 Avstämning Nämnd 3 3 

Påbörjad. Trädplanen ska vara klar under 2015 
2015; Nytt program är installerat för att dokumentera befintliga träd.  
2016; Riktlinjer för tätortsnära skog ska vara klart till 20161231 
2017; Ej påbörjad, samkörs med skogsplanen 

Ekonomi Att fakturor är rätt och rätt 
konterade 

Ekonom/OC Vid delårsrapporter 
och bokslut 

Stickprov/ 
genomgång 

FC 3 3 

2014; Ekonomen har utfört stickprov inför delårs samt vid ekonomigenomgångar med förvaltningen. 
2015; Ekonomen har utfört stickprov inför delårs samt vid ekonomigenomgångar med förvaltningen. 16 st är rättade och återkopplade till 
FC/OC/arbetsledare 
2016; Ekonomen har utfört stickprov inför delårs samt vid ekonomigenomgångar med förvaltningen. 3 st är rättade och återkopplade till 
FC/OC/arbetsledare.  
2017; Ekonomen har utfört stickprov inför delårs samt vid ekonomigenomgångar med förvaltningen. Ny rutin på ekonomi. 
Ekonomisk uppföljning- 
budgetavstämning 

Ekonom/OC Vid delårsrapporter 
och bokslut 

Stickprov/ 
genomgång 

Nämnd 3 3 

2014;2015; 2016; 2017 Utfört enligt ekonomiprocess 
Att nämndens budgetrutiner 
ligger i fas med centrala 
direktiv. 

FC/ekonom Löpande Avstämning Nämnd 3 3 

2014; 2015; 2016; 2017 Utfört enligt ekonomiprocess. 2017 har rutinen utökats med U3. 
  
Avtalstrohet Att inköp görs hos 

avtalsleverantör 
Ekonom 2 ggr/år Stickprov Nämnd 3 3 

2015;2016; 2017 Under året har mindre avvikelser uppkommit i avtalstrohet enligt de stickprov som har gjorts. 
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2017-11-08 
Bilaga  

Att inköp/ beställning är 
gjord av anställd med rätt att 
beställa/göra inköp. 

Ekonom 2 ggr/år Stickprov FC 3 3 

2015; Under året har 15 st inköp blivit rättade 
2016; Vi har vid stickprov av maskin köp inget att kommentera. Vid produktinköp har verksamheten fått rättelse angående inköp av 
produkter från ej upphandlad leverantör. 
2017;  

Delegation Att delegationslistan 
omfattar alla delegationer 

FC Löpande Avstämning Nämnd 3 3 

2014; Alla delegationer är inte med till TN  
2015; Alla delegationer är inte med till TN. 2015-10-21 Ny hantering av upphandlingsförfarande där TN Ordförande skriver på 
anskaffningsbeslut till upphandlingsenheten pga. ny delegationsordning.  
2016; Ny delegationslista lyfts till nämnd under november för att möta nämndens nya uppdrag som markförvaltare. 
2017; Ny delegationslista lyfts till nämnd under januari/februari 2018 för att möta nämndens nya uppdrag. 

Internkontroll Att listan lyfts till nämnden 
för antagande 1 gång per år 

FC Nov Avstämning Nämnd 3 3 

2014-11-19; Utförs i TN 
2015-11-21; Utförs i TN 
2016-11-16; Utförs i TN 
2017-11-15; Utförs i TN 
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TN.2017.68 
2017-11-08 
Bilaga  

Klara internkontrollpunkter för 2014 
- Att brandvatten fungerar 

angående räddningstjänstens 
behov. 

VA-chef November 2014 Totalkontroll  
under året 

Nämnd 3 4 

 Bräddning av spillvatten Va-chef/driftchef Maj Avstämning i 
miljörapport VA 
 

Nämnd 3 3 

 Utsläpp till reningsverk från 
tredje part 

Va-chef/driftchef Maj Avstämning i 
miljörapport VA 

Nämnd 3 3 

 Översvämning dagvatten Va-chef/driftchef Maj Avstämning i 
miljörapport VA 

Nämnd 3 3 

 Att nämnden har tydliga, 
nerbrutna mål med tydlig 
ansvarsfördelning 

FC Ingår i budgetarbetet Beslut i budget Nämnd 3 3 

 2014                       
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2017-11-08 
Bilaga  

Nya internkontrollpunkter för 2015 
Upphandling Maskin upphandling FC 4ggr/år Stickprov Upphandlings-

enheten 
3 4 

2015; v13 En maskin var inhyrd. EW 160 Anders Petersson i Smålandsstenar, V39 EW 160 Anders Petersson i Smålandsstenar (Seger), 
EW 160 Simon Möller i Gislaved (Stefan), EC 220 Anders Larsson i Anderstorp (Kvick) 
2016; 2 st avstämningar har gjorts med Sandahls angående maskinpark.  
2017; 0 st avstämning har gjorts med Sandahls angående maskinpark. 
Asfalts upphandling OC gata Via månadsmöten Avstämning Upphandlings- 

enheten 
3 3 

2015; 2016; 2017; Månadsmöten hålls med PEAB angående utförande och kvalité 
Skydds- och arbetskläder Förrådsförman Löpande Stickprov Upphandlings- 

enheten 
3 3 

2015; Ny leverantör 2015. Klart bättre leverans av skyddskläder. 
2016; Verksamheten vill få bättre leverans av kläder. 
2017;Verksamheten är inte nöjd med befintlig leverantör. Ny upphandling pågår. 

 

Klara internkontrollpunkter för 2015 
- - - - - - - - 
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TN.2017.68 
2017-11-08 
Bilaga  

Nya internkontrollpunkter för 2016 
Ekonomi Komponentavskrivning Ekonom 2ggr/år Avstämning  3 3 

2016; Införande av komponentavskrivning är inlagd i KF budget 2017 
2017: Komponentavskrivning på investering läggs in i ekonomisystem 

 

Klara internkontrollpunkter för 2016 
- - - - - - - - 

 

Nya internkontrollpunkter för 2017 
Informations 
säkerhet 

Handlingsplan för 
informationssäkerhet 

Stabschef 1ggr/år i november Avstämning TN 4 3 

2017; Förslag till handlingsplan finns för 2017 år. Ej beslutad och aktualitets prövas inför 2018. 
Uppföljning av kommun -
fullmäktiges uppdrag till 
teknisk nämnden 

Nämnd -
sekreterare 

1ggr/år i november Avstämning TN 1 3 

2017; Kommunfullmäktiges uppdrag följs upp varje månad vid ärendeberedning inför TN. 
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TN.2017.68 
2017-11-08 
Bilaga  

Förslag till nya internkontrollpunkter för 2018 
 Uppföljning av kommunens 

markreserv med skogen i 
fokus. 

OC skog 2 ggr/år vid U2 och 
U4 

Avstämning TN 3 3 

 
 Uppföljning av 

Organisatoriskt Social 
Arbetsmiljö 

OC 4 ggr/år Avstämning FC 2 4 

 
 Uppföljning av GDPR Stabschef 1ggr/år Avstämning FC 2 4 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §209 Dnr: KS.2017.251

Uppföljning av internkontroll 2017, hela kommunen

Ärendebeskrivning
Granskning av nämndernas uppföljning av internkontroll är gjord utifrån
Gislaveds kommuns reglemente om intern kontroll. Redovisning och
granskning av internkontroll 2017 har upprättats. Samtliga nämnder har
inkommit med redovisning av uppföljning av internkontroll. Två nämnder har
redovsiat uppföljning av intern kontroll efter årsredovisningen. Respektive
nämnd har lämnat in underlag som ger svar på:
1. Vilka kontrollmoment som är genomförda/ej genomförda
2. Vilka kontrollmoment som har avvikelser och brister
3. Vilka åtgärder som är planerade eller pågående

Den sammanfattande bilden av kommunens internkontroll är att varje nämnd
har en fungerande process för arbetet med internkontroll.
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att se över rutiner och hantering
för planering, uppföljning och genomförande av intern kontroll. Arbetet väntas
vara klart under 2018.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-12 §8 Uppföljning av intern kontroll
2017
Bu- Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Bygg- och miljönämnden 2018-02-14 §29 Bokslut 2017 för bygg- och
miljönämnden
Bm- Bokslut 2017
Fastighet- och servicenämnden 2018-02-21 §1 Ekonomisk rapport 2017 -
Bokslut
Fa- Internkontroll 2017
Fritidsnämnden 2018-02-13 §1 Bokslut 2017
Fn- Bokslut 2017
Kommunstyrelsen 2018-05-29
Uppföljning Internkontroll 2017, kommunstyrelseförvaltningen
Kulturnämnden 2018-02-12 §1 Bokslut 2017
Kn- Bokslut 2017
Räddningsnämnden 2018-04-03 §20 Internkontrollplan 2017
Rn- Internkontroll 2017, årsrapport
Socialnämnden 2018-02-20 §23 Bokslut 2017
Sn- Bokslut 2017
Tekniska nämnden 2017-11-15 §112 Redovisning av Internkontroll tekniska
nämndens verksamhet 2017-2018
Beslut Tn §112 -bilaga Internkontrollplan
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018, § 184

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna granskning av nämndernas uppföljning av internkontroll 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Nämndens uppgifter

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter

1§

Fastighet- och servicenämnd är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning
och internservice samt verkställande organ för förvaltning av kommunens bebyggda
fastigheter inom och utom detaljplanelagt område.

Fastighet- och servicenämnden har besluts- och prövomandat för om fastigheter och
lokaler och hur investeringarna utförs. Nämnderna aviserar sina behov.

Investeringar i fastigheter och lokaler hanteras enligt lokalresursplan.

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

I förvaltning av kommunens fastigheter ingår övergripande lokalplanering, ny-, om- och
tillbyggnad, drift, inhyrning av samtliga externa lokaler, underhåll och
verksamhetsservice samt att kommunens fastigheter är tillgängliga. Eventuella undantag
fastställs genom separat beslut.

Från nämndens förvaltning är undantaget obebyggda fastigheter, skogsfastigheter,
arrendefastigheter, gator, parker och andra allmänna platser, vatten- och avloppsverk
samt anläggningar för el- och fjärrvärme.

I lokalförsörjningen ingår inte köp och försäljning av fastigheter.

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter

2§

Inom verksamhetsområdet svarar fastighet- och servicenämnd för:

 att samordna kommunens totala lokalbehov och därvid utveckla samarbetet
med övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt
underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter

 att verkställa byggandet av fullmäktige beslutade objekt samt utföra om- och
tillbyggnader i enlighet med god förvaltningsekonomi samt brukarnas önskemål
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 att uppfylla de krav avseende ytor, klimat och service som brukarna ställer på
den miljö där verksamheten bedrivs och i övrigt lägga förslag till inriktning,
omfattning och kvalité

 att lägga förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling inom
ramen för brukarnas behov

 att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt, underhålla
fastigheterna så att kapitalförstöring undviks samt att främja en optimal
lokalanvändning

 att för en tid av högst tio år uthyra eller upplåta fastigheter och lokaler som
nämnden förvaltar

 att för en tid av högst tio år hyra in lokaler för att tillgodose kommunens
lokalbehov

 att följa upp och utvärdera verksamheten bland annat genom en aktiv
brukardialog

 att vid ny-, om- och tillbyggnad av fastighet upprätta kalkyler avseende
fastigheternas drifts- och underhållskostnader samt hyreskalkyler.

 att med intern och extern hyresgäst upprätta kontrakt eller avtal som anger
parternas åtaganden

 att på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra uthyrning, drift och skötsel
samt rivning av bebyggda fastigheter som ingår i markreserven
(saneringsfastigheter)

 att verka för en god energihushållning i kommunens fastigheter

 samordna kommunens behov av servicetjänster/verksamhetsservice och därvid
utveckla samarbetet med övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för
deras verksamheter samt underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter.

 Ansvara för kommunens IT-driftsorganisation inklusive telefonansvar

 Ansvara för fysisk tillgänglighet i kommunens fastigheter inkl. inventering och
tillgänglighetsdatabas.

 Ansvar för städ, tvätt, transporter, bilpool inkl. cyklar, fordonsservice och
övrigfastighetsservice (regleras i separat överenskommelse med brukare)

 Ansvar för kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för post- och
godshantering, yttre- och intern service vid kommunhuset (innehåll specificeras
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i särskild dokumentation med brukaren)

 Ansvar för drift av cafeterian i kommunhuset

3§

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
och verka för en god tillämpning

4§

Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga
styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för
sin verksamhet.

5§

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

1.3. Delegering från kommunfullmäktige

6§

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet

7§

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och särskilt
ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i
gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas
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2. Fastighet- och servicenämndens arbetsformer

2.1. Sammansättning

8§

Fastighet- och servicenämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

2.2. Ersättarnas tjänstgöring

9§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ned i ordningen.

10§

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

2.3. Inkallande av ersättare

11§

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
I första hand kallas den personliga ersättaren, därefter kallas ersättare i den ordning
fullmäktige beslutat.

2.4. Ersättare för ordföranden

12§
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Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan
delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt

13§

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får
inte delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden

3.1. Tidpunkt

14§

Fastighets- och servicenämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2. Kallelse

15§

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör
vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

3.3. Ordföranden

16§



Reglemente för Fastighet- och servicenämnden
Reglemente 2018, daterat 2018-04-26, fastställt av kf 2018-XX-XX

- 6 -

Det åligger fastighet- och servicenämndens ordförande att:

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor

 främja samverkan mellan nämnden och kommunstyrelsen och kommunens
övriga nämnder

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall.

3.4. Justering av protokoll

17§

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som
ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma
gäller för utskottets protokoll.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5. Reservation

18§

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.6. Delgivning

19§

Delgivning med fastighet- och servicenämnd sker med ordföranden, fastighet- och
servicechefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

3.7. Närvarorätt

20§

Fastighet- och servicechef, nämndsekreterare och andra tjänstemän som ska föredra
ärenden har rätt att delta på nämndens sammanträden.

3.8. Undertecknande av handlingar

21§
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Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordförande eller vid dennes förhinder av 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice
ordföranden.

4. Utskott

22§

Inom fastighet- och servicenämnd ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består
av tre ledamöter och tre ersättare.

23§

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

24§

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.

25§

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär
det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

26§

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om
beredning behövs.

Ordföranden eller fastighet- och servicechefen överlämnar sådana ärenden till
utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i ett
ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut.



Reglemente för Fastighet- och servicenämnden
Reglemente 2018, daterat 2018-04-26, fastställt av kf 2018-XX-XX

- 8 -

5. Kommentarer till reglemente för fastighets- och
servicenämnd

5.1. Avgränsning av nämndens uppgifter

Genom reglementet talar fullmäktige om vilka nämnder som ska ansvara för vilka
uppgifter. Under denna paragraf görs en avgränsning av nämndens uppgifter gentemot
övriga nämnder. Paragrafen anger ramen för nämndens verksamhet

5.2. Innehållet i nämndens uppgifter

Under detta avsnitt beskrivs nämndens uppgift inom den ram som anges i 1.1. Om två
nämnder har likartade uppgifter kan man här tydliggöra var gränsen går mellan de olika
nämnderna.

Avseende verksamhetsservice är huvudprincipen att fastighet- och servicenämnd
ansvarar för städning, tvätt, bilpool och transporter men undantag kan förekomma.

5.3. Delegering från fullmäktige

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i KL 5 kap 9 § första stycket eller
som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till
nämnd. När det gäller ekonomiska frågor kan fullmäktige i viss mån delegera rätten att
besluta om avgifter till nämnderna. Dessa avgifter måste då sakna egentlig
kommunalekonomisk betydelse och inte vara av principiell vikt. Dessutom ska de hålla
sig inom av fullmäktige tagna riktlinjer



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §210 Dnr: KS.2018.117 1.3.1

Revidering av fastighet- och servicenämndens reglemente

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden har den 24 april 2018 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa Reglemente för fastighet- och servicenämnden
med två föreslagna tillägg samt en föreslagen ändring om längsta hyrestid.

En översyn av reglementet har gjorts och nämnden föreslår tillägg i fastighet-
och servicenämndens reglemente i enlighet med skrivningarna i
kommunfullmäktiges dokument Ekonomiska styrprinciper fastställt den 14
december 2017. Nämnden föreslår att punkt 4.2.1 Investeringsprocess för
fastighet/lokaler och övriga anläggningar samt punkt 4.2.2 Effektiv
lokalförsörjning infogas i reglementet.

Nämnden har också konstaterat att det i kommunfullmäktiges ekonomiska
styrprinciper punkt 7.3 Externa hyresavtal står att "Hyreskontrakt får tecknas
av fastighet- och servicenämnd med en varaktighet på högst 10 år". I fastighet-
och servicenämndens reglemente är tiden för nämnden att hyra in lokaler
angiven till högst 5 år. För att få lika lydelse föreslår fastighet- och
servicenämnden att skrivningen i nämndens reglemente anges till tio år.

Beslutsunderlag
Fastighet- och servicenämnden den 24 april 2018, § 28
Förslag till Reglemente för fastighet- och servicenämnden daterat den 24 april
2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018, § 197

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för fastighet- och servicenämnden daterat den 24 april
2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-24 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §28 Dnr: FA.2014.49

Reglemente för fastighet- och servicenämnden

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicechef Patrik Johansson föreslår tillägg i fastighet- och
servicenämndens reglemente i enlighet med skrivningarna i
kommunfullmäktiges dokument Ekonomiska styrprinciper fastställt 2017-12-14.

Fastighet- och serviceförvaltningen föreslår att punkt 4.2.1 Investeringsprocess
för fastighet/lokaler och övriga anläggningar samt punkt 4.2.2 Effektiv
lokalförsörjning infogas i reglementet.

Förvaltningen har också konstaterat att det i Ekonomiska styrprinciper p 7.3
Externa hyresavtal står att "Hyreskontrakt får tecknas av fastighet- och
servicenämnd med en varaktighet på högst 10 år". I fastighet- och
servicenämndens reglemente är tiden för nämnden att hyra in lokaler angiven
till högst 5 år. För att få lika lydelse föreslår fastighet- och serviceförvaltningen
att skrivningen i nämndens reglemente anges till tio år.

Arbetsutskottet föreslår att fastighet- och servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att fastställa reglementet i enlighet med förvaltningens
förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - Faau §22

Fastighet- och servicenämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Reglemente för fastighet- och
servicenämnden med de två föreslagna tilläggen samt den föreslagna
ändringen om längsta hyrestid.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



j f Finnvedens
samordningsförbund

Årsredovisning med bokslut 2017 och revisionsberättelse.

Hänned översänds förbundets årsredovisning med bokslut för 2017 och
revisionsberättelse med bilaga.

Varje berörd kommun och Region Jönköpings län behöver ta upp redovisningen i
fullmäktige och ta ställning till fråga om ansvarsfrihet.

Återkom om ni önskar ffi en muntlig information om förbundets arbete till nämnd
eller fullmäktige, till exempel i samband med att frågan om ansvarsfrihet prövas.
Korta filmer med deltagares berättelser har spelats in under 2017. Vid muntlig
information kan dessa filmer visas.

Både Årsredovisning och revisionsberättelse med bilaga finns i digitalt format på
förbundets hemsida, under rubriken Dokument.

Jönköping 2018-03-29

1 GISLAVEDS KOMMUN

1 ANKOM

2018 -Ok- 03

DpI

Postadress:
do Gnosjö kommun
Arbetsmarknadsenheten
335 80 Gnosjö

Telefon:
072-741 58 00
E-post:
finsamgnosjo se

Organisationsnummer:
222000-2873
Bankgiro:
211.727

förbundschef
Tel 072-741 58 00
www. finsamj onkopingsi an. se



Till
Styrelsen i Finnvedens Samordningsförbund
Fullmäktige i respektive medlemskommun och
Regionen
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Fiunvedens Samordningsförbund
Organisationsnummer 222000-2873

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Finnvedens Samordningsfc5rbund (organisationsnummer 222000-2873) för verksamhetsåret
2017.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Finnvedens samordningsförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed.



Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jönköping 9pig- (/3 -

Östen n’’on Deloitte AB / Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor

För K1&Immunerna och Region Jönköpings län För staten

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunuigas rapporter
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Fi,zizvedens Samordningsförbund
Granskning av förvaltning, bokslut

och årsredovisning 2017

Sammanfattning och bakgrund
Vi har av den förtroendevalda revisorn i fdrbundet fått i uppdrag att granska förvaltning, bokslut
och årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Uppdraget ingår i revisionspianen för år 2017.

Revisorernas ansvar är att uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
kommunallagen samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen.

Vårt uppdrag är att granska förvaltningen, bokslutet och årsredovisningen i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Vår granskning har visat på att förvaltningen i förbundet synes ha varit god under året och att
årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.
Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed.

2. Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med
kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed samt att granska förbundets
förvaltning under året som gått. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av revisionsberättelsen.

3. Avgränsning
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2017.

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet,
främst såsom denna definieras av SKL1 och Skyrev2.Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte inne
håller väsentliga felaktigheter.

1 vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över
förbundets kostnader och intäkter då även den statligt valda revisorn utför granskning av förbundets
förvaltning. Granskningen har inte heller som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex
förskingringar.

Sveriges Kommuner och Landsting
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

1
2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company

anda mernber firrn of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International a Swiss cooperativo. Af rights reserved.
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Granskning avförvaltning, bokslut

och årsredovisning 2017

4. Revisionskriterier
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer

• Kommunallag och kommunal redovisningslag

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL

• Förbundsordningen samt övriga interna regelverk och instruktioner

5. Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser förbundsstyrelsens årsredovisning och förvaltning år 2017.

Rapporten är saklighetsgranskad av förbundschef Peter Medfors.

6. Metod
Granskningen har gnomförts genom:

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

• Intervjuer med berörda tjänstemän

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi

• Översiktlig analys av resultaträkningen

• Översiktlig granskning av förvaltning och intern kontroll i samarbete med auktoriserad revisor
utsedd av staten

7. Projektorganisation
Granskningen har genomförts under ledning av Jerker Stenqvist, Auktoriserad revisor/Certifierad
kommunal yrkesrevisor.

8. Samordningsförbundets verksamhet år 2017

8.1 Genomförda projekt

Årets genomförda insatser bedöms vara i linje med Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser och inom ramen för 2017 års verksamhetsplan.

2
© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company

and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affillated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.



Finn vedens Samordningsförbund
Granskning avförvaltning, bokslut

och årsredovisning 2017

8.2 Styrning och ledning av verksamheten

1 samband med vår granskning av årets verksamhet noterades följande.

• Den ekonomiska uppföljningen under året synes ha varit god. Förbundet har upprättat
delårs- och årsrapporter i enlighet förbundsordningen.

• Stickprovskontroll och analys har skett av förbundets uppföljning av måluppfyllelse i olika
projekt, vilket visat på en god hantering avseende detta.

Avseende de flesta projekt så sätts målen redan i själva ansökan, sedan kan dock styrelsen
eller projektets styrgrupp komma att justera och konkretisera vissa mål. Uppföljning sker
på flera sätt, t ex via anlitande av s.k. följeforskare, i respektive styrgrupp samt i förbundets
delårsrapport respektive i årsredovisningen. Denna uppföljning görs dels av
projektpersonalen själva och dels av förbundschefen genom statens uppföljningssystem
SUS. Projektens utveckling rapporteras kontinuerligt till styrelsen.

• Budgeten för verksamhetsåret 2017 har fastställts av styrelsen och man har under året även
fastställt en verksamhetsplan för år 2018, innehållande budget för åren 20 18-2020.

• Vår granskning av intern kontroll och förvaltning i övrigt visar på goda rutiner avseende
denna hantering samt rimlig uppfyllelse jämfört med fastställda interna instruktioner samt
förbundsordningen. Inlämning av skattedeklarationer till Skatteverket samt betalningar av
skatter och avgifter har skett i tid under året.

• Enligt förbundets beslutade hantering av likvida medel finns det 5 personer på Region
Jönköpings län som har rätt att utföra betalningar två i förening, vilket är bra ur ett intern
kontroll-perspektiv.

Enligt erhållna bankfullmakter ifrån förbundets bank så kan dock en person av totalt 7
personer ensam utföra direktbetalningar, dvs inte två i förening, vilket skulle kunna leda
till att oegentligheter skulle kunna ske. Detta är inte fullt bra och borde rättas till så snart
som möjligt.

Ovanstående beslutade hantering av likvida medel borde även uppdateras då det enligt
bankfullmakterna numera är 7 personer istället för 5 personer som har rätt att teckna
bankkonton.

Vi bedömer att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag när det gäller ledning och styrning av
verksamheten.

9. Årsbokslut och årsredovisningen
Vi bedömer att bokslutet och årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi anser att förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning i allt väsentligt har upprättats i
enlighet med god redovisningssed.
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Finnvedens Sainordningsforbund
Granskning avfön.altning, bokslut

och årsredovisning 2017

9.1 Balanskravet/sparade medel — eget kapital

1 KL finns uppställt gällande regler om balanskravet, vilket innebär att förbundets intäkter ska
överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom
tre år.

Enligt granskning av resultat- och balansrapporter så uppf\jller förbundet balanskravet år 2017.

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall
varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig storlek på eget
kapital menade Nationella rådet var 20 % av en medelsfördelning på mellan 0-7 mkr. För
Finnvedens Samordningsförbund skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 4,1 mkr
innebära ett eget kapital om ca 0,8 mkr jmf med nuvarande eget kapital per 2017-12-3 1 om 0,9
mkr. Enligt den verksamhetsplan för år 2018 som finns i förbundet så är målet att stora delar av
förbundets egna kapital ska nyttjas under år 2018, där målet vid årsskiflet 2018-12-31 är ett eget
kapital om ca 0,1 mkr.

KPMG, 20 18-03-08

EE

/erker Stenqvist
Auktoriserad revisor/Certflerad kommunal yrkesrevisor
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Ordföranden har ordet

DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD
ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

För att nå vår vision i Finnvedens samordningsförbund krävs att vi
hela tiden jobbar med samverkan. Samverkan ska vara naturligt och
det som vi först tänker på när vi uppmärksammar något som kan
förbättras. Hur kan vi samverka med andra för att nå dit vi vill?
Under året har vi anställt en processutvecklare som ska jobba med
och under tre år driva ‘Projekt Samverkan i GGV(V)”. Syftet är att förbättra samverkan
lokalt kring arbetslivsinriktad rehabilitering inom vårt område.

För att nå en fungerande samverkan behöver alla ingående organisationer ha en
personal som känner stöd i sina arbetsuppgifter och som känner att man får den
kompetensutveckling som man behöver. Även om varje arbetsgivare har det
övergripande ansvaret för att kompetensutveckla sin personal kan förbundet erbjuda
flera tillfällen att utvecklas i yrket genom gemensamma föreläsningar och
kompetensutvecklingsdagar där man från de olika organisationerna också lär känna
varandra och kan utbyta erfarenheter.

Det vi har sett är att samverkan gör skillnad just för dem vi är till för. Resultaten i de
olika verksamheter som vi varit involverade i visar just detta. l denna rapport visas bl a
att 34 av 44 som hunnit igenom sin förändringsprocess med SE-/IPS-coach har gått
vidare till arbete eller studier, vilket är bästa resultatet sedan projektet startade 2012.
Dessutom har filmer gjorts med före detta deltagare i SE-arbetet och IT-spåret som
gripande berättar om hur deras liv förändrats genom god samverkan.

Under året har vi beslutat om att stödja etablerad verksamhet mer långsiktigt. Även
om förbundet i huvudsak ska vara en igångsättare av tidigare oprövad insats i
samverkan kan en insats som varit framgångsrik och som haft svårt att hitta en
långsiktig finansiering, vara viktig att fortsätta stötta.

Ett stort tack till alla ingående organisationer, beredningsgrupp och personal i de olika
verksamh etern a.
Ett stort tack också till förbundschef och kanslipersonal. Tack också för ett mycket gott
samarbete och engagemang i styrelsen där både ordinarie ledamöter och engagerade
ersättare bidrar med så mycket.

Maria Johansson
Ordförande i Finn vedens Samordningsfärbund
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1. Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017.
Till redovisningen hör en bilaga med avstämning av måluppfyllelse jämfört med
Verksamhetsplan 2017.

ti Sammanfattning
Genom iobbcenter Unga i Värnamo har över 50 unga fått stöd av pedagogen med
studier, under 2017. Av dessa har 26 avslutat med betyg. Satsningen har gett sådana
resultat att Värnamo kommun fortsätter finansiera en pedagog på JCU när
projekttiden tog slut i augusti.

Stöd till arbete — Supported Employment stöttar användandet av SE-metoden i
Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Under 2017 skedde en breddning av arbetet till flera
nya verksamheter i kommunerna. 41 män och 37 kvinnor har fått stöd. 34 av 44 som
hunnit igenom sin förändringsprocess har gått vidare till arbete eller studier, vilket är
bästa resultatet sedan projektet startade 2012.

Även Navigatorcentrum 1 Anderstorp har fått stöd till 50% pedagog för unga. 27 av 43
deltagare har gått vidare från Kompassen till stöd genom SE-coach, KUL, praktik,
arbete eller studier. Av dessa gick 4 kvinnor och 4 män till arbete och 4 män till studier.
Kommunen implementerade tjänsten när projekttiden tog slut i augusti.

1 integrationsprojektet Vidare i Gnosjö avslutades verksamheten hos Studieförbundet
Vuxenskolan då behovet kunde lösas på annat sätt. AME hade under året 39 deltagare
och uppfyllde alla sina mål. 18 av 29 avslutade har gått vidare till arbete.

IT-spåret i Eksjö ger yrkesutbildning till unga 1 hela länet med Aspergers syndrom och
stort IT-intresse. Under 2017 deltog två män och en kvinna från vårt förbunds område.
Av de 18 som fullföljt utbildningen hittills har 11 kommit igång i arbete. Under året
startade sociala företaget Aspiranterna som kommer att ge fler av deltagarna
möjlighet att få anställning. Finansieringen av IT-spåret har Iösts långsiktigt.

Över 200 anställda hos förbundets parter och andra intresserade har deltagit i
gemensam kompetensutveckling, som finansierats genom förbundet. Även andra
former av samverkan får stöd genom förbundet, bl a Arenasamverkan.

Förbundets ekonomi är stabil. Årets resultat blev 74.509kr.
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1.2 Om förbundet
1.2.1 Organisation
Finnvedens Samordningsförbund är en fristående juridisk organisation med Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo
som medlemmar. Förbundet bildades 2010 och verkar utifrån lag (2003:1210) om finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). 1 landet finns 82 förbund.

Förbundets organisation består av en styrelse och en beredningsgrupp som utses av
medlemmarna. Till sin hjälp har de ett kansli.

1.2.2 Målgrupp
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (1664 år) som
är 1 behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.

1.2.3 Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar medlemsorganisationernas ordinarie
verksamheter. Samordningsförbunds uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar förbundet genom att
finansiera insatser eller förstärkning av verksamhet som bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om
kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.4 Finansiering
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna är 4.070.000 kronor. Staten bidrar med hälften av
medlen genom Försäkringskassan, Region Jönköpings län med en fjärdedel och de tre
kommunerna tillsammans med en fjärdedel.

1.2.5 Vision och måIsttningar
Förbundet har en vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD
ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att de
resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt och
att berörda parter vid behov samverkar så effektivt som möjligt.

Förbundets verksamhet ska formas så att alla förbundsmedlemmar upplever att förbundet
aktivt medverkar till att nå det övergripande målet för Finsam. Det är styrelsens bedömning att
den målsättningen uppfylls.

Förutom vision och övergripande mål finns mer specificerade målsättningar för respektive
verksamhet som får förbundets stöd.
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2. Verksamheter

2.1 Insatser på individ- och gruppnivå
Fem verksamheter har fått medel från förbundet under 2017. Statistik som redovisas om
deltagare och resultat nedan är ofta hämtade ur SUS, myndighetsgemensamt System för
Uppföljning av Samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). För att
kunna följa resultatet av verksamheter som finansieras av förbundet tillfrågas berörda
deltagare om tillstånd till registrering i SUS.

2.1.1 Jobbcenter Unga 1 Värnamo
Jobbcenter Unga riktar sig till unga (16-24 år> som står långt ifrån arbetsmarknaden. Många
uppbär försörjningsstöd. Verksamheten kom igång i september 2012 med stöd av en
projektledare och en handledare som delfinansierades av förbundet. Dessa tjänster har
implementerats av Värnamo kommun.

JCU uppmärksammade 2014 att det fanns en grupp ungdomar och unga vuxna som hade
motivation till att studera men som trots detta inte lyckats med sina studier. Problemet var att
de inte hittat rätt i det ordinarie utbudet av utbildningsmöjligheter. De flesta
vuxenutbildningar som erbjuds håller ett högt tempo och erbjuder inte en tillräcklig nivå av
“social support”. Man ville därför prova om en pedagogisk resurs skulle kunna fylla detta
behov. Värnamo kommun sökte och fick bidrag från förbundet till förstärkning med en
pedagog på heltid under perioden januari 2015 t o m augusti 2017.

Pedagogen har skapat individuella planeringar för de JCU-ungdomar som vill pröva att studera
igen. Pedagogen har funnits tillgänglig minst 3 timmar om dagen för studiestöd. Det finns 4
olika sätt att studera på.

> “JCU studier”
Bygger på att deltagaren provar att studera ett ämne bortkopplat från betyg, CSN och det
ordinarie skolsystemet. Pedagogen plockar fram arbetsmaterial som man tror passar
deltagaren. Fördelen med detta sätt är att ungdomen kan testa på hur det är att plugga utan
krav samt att man inte behöver riskera en CSN skuld om man väljer att avsluta studierna. För
de deltagare som har negativa upplevelser från skolan kan detta sätt vara första steget mot
andra studier.

> Distansstudier
Deltagaren är inskriven på vuxenutbildningen eller gymnasieskolan (beroende på ålder) men
får sina studieuppgifter på webben från en extern utbildnings-aktör. Deltagaren kan välja
hastigheten på studietakten. Pedagogen på JCU stöttar deltagaren löpande.

> Stöd i ordinarie studier
Deltagaren är inskriven på vuxenutbildningen eller på gymnasiet och har en ansvarig lärare
som skickar uppgifter tillJCU:s pedagog. Deltagaren kan då få betyg. Denna typ av studier har
ibland varit svåra att lösa på ett bra sätt. Lärarna på gymnasieskolan har inte alltid gjort
individuella studieplaner. Ungdomarna har inte fått det stöd de behöver gällande material och
långsiktig planering.

Körkortsstudier
JCU har ett nära samarbete med upphandlad körskola. Skolan erbjuder ett webbaserat
program där ungdomarna kan göra uppgifter, se videoklipp och genom tal få information.
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Körkort innebär klart ökad chans att få arbete men stärker även ungdomens självförtroende.
Flera ungdomar fortsätter att studera vanliga ämnen då de klarat körkortsteorin.

Supported Education (SEd)
SEd är en arbetsmetod att stödja studier som bygger på samma principer som SE, Supported
Employment. Pedagogen gick SEd-utbildning, för att få fler redskap att använda sig av. Sättet
att tänka och flera delar av arbetsmetoden är implementerade i JCUs dagliga verksamhet.

Ett exempel på hur pedagogen arbetar:
Pia är 19 år och har inte varit i skolan sedan hon gick ifemte klass. Familjen har kämpat för att
få Pia till skolan men inte lyckats. Skolan och socialtjänst har underflera år försökt med olika
insatser utan resultat. Pia hade med hjälp civ sina föräldrar skrivit in sig på AF. AF kände att
man inte kunde möta Pius behov och anvisade henne till JCU.

Pia kom på studiebesök på JCU med en släkting som stöd. Hon har svårt i sociala sammanhang
och behövde därför börja i små steg. Pia började med att komma till JCUs lokaler en kort stund
varje vecka. Sedan började hon träffa sin ungdomskoordinator på JCU. Pia ville ta körkort, så
de skapade en planering för det. Pio harsuccesivt ökat sin planering och kommer nu till JCU
varje dag och trivs. Hon var med på verksamhetens sommaravslutning tillsammans med de
andra ungdomarna. Pia klarade precis kärkortsteorin och funderar på att ta upp
gymnasiestudierna, med stöd från pedagogen.

Mål och resultat
Minst 38% av de inskrivna på JCU ska gå vidare till arbete eller studier. Under åren 2012-2017
avslutades kontakten med 289 deltagare, enligt uppföljningssystemet SUS. Av dem gick 152
vidare till arbete och/eller studier. Av dem fortsatte 57 att studera, varav 14 i kombination
med arbete. Målet är uppfyllt.

______________________________________________

Studier 2014-2017
Det övergripande målet för
pedagogen är att få ungdomar som
hoppat av sina studier att återuppta
dem.

Målsättningen är att på årsbasis ha en [1
genomströmning på 25 ungdomar [1
varav minst 15 ungdomar ska påbörja 2 J 1 [1
och avsluta med betyg i påbörjade 2O1 2D1 2O7

kurser. Under 2017 har över 50 unga ricu iörort JAf Gnjrdskob

fått stöd av pedagogen med studier
enligt diagrammet. Av dessa har 26 avslutat med betyg, särskilt inom Vuxengymnasiets kurser
och körkortsteori. Det har skett en kraftig ökning 2017. Målet är uppfyllt.

Framgångsfaktorer och erfarenheter
Konkret handlar det pedagogiska stödet om att uppmuntra, motivera och bidra med
studiestruktur. Ungdomarna behöver ofta börja med ett fåtal ämnen och i ett individuellt
tempo. De är i behov av en känsla av ett sammanhang och att få lyckas utifrån sina resurser.
När dessa grundläggande behov tillgodosetts kan några ta steget vidare och slussas ut i det
befintliga utbudet av utbildningar.
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Det är flera ungdomar som klarat fullgöra sina grund- eller gymnasiestudier på JCU och många
har klarat sina körkortsstudier. De som inte får en färdig gymnasiekompetens har ändå växt
som individer när de klarat enstaka kurser och kan då lättare ta steget vidare mot nya mål.

JCU hade under en mellanperiod en anställd på tjänsten som saknade pedagogisk utbildning.
Det var då färre ungdomar som kom till studier. Stor del av projekttiden ingick i pedagogens
uppgifter att vara huvudansvarig mentor för ett antal deltagare, på 50%. Under hösten 2017
har tjänsten varit på 100 % pedagog, eftersom ett ökatbehov finns bland de unga och
utrymme gavs genom dämpat inflöde. Den ökade tiden har lett till att flera av de unga sitter
längre tid med studierna än deras schema angett. Fler har därmed klarat att få godkända
betyg. Det är för tidigt att utvärdera längre effekter.

Värnamo Kommun permanentade pedagogresursen i den ordinarie verksamheten när
projekttiden tog slut. Kommande utmaning blir att utveckla samverkan med gymnasieskolan
gällande individuella studieplaner.

Förbundet beviljade 433.350kr. Utfallet blev 311.344kr. Skillnaden beror främst på en tids
vakans som uppstod på pedagogtjänsten när tidigare pedagog blev ny enhetschef för JCU.

2.1.2 Stöd till arbete - Supported Employment
Stöd till arbete — SE är förbundets största satsning. Projektet syftar till att förstärka
huvudmännens användning av arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment.

SE-metodiken skiljer sig på flera punkter från normalt arbetssätt med arbetslösa:
> Utgångspunkten är att alla kan arbeta oavsett funktionsnedsättning, bara viljan finns

och rätt förutsättningar ges
> Redan från början letar coachen efter en arbetsgivare som kan ge anställning om

deltagaren klarar arbetet efter en inledande tids praktik
> SE-coachen ger vid behov stöd på arbetsplatsen att klara arbetsuppgifter, socialt

samspel och annat som är viktigt.
Denna metodik stämmer mycket väl med vad arbetsgivare efterfrågar för att klara att anställa
fler personer med funktionsvariation.

Målgruppen för projektet har ändrats ett par gånger sedan början 2012. Under 2017-2018 har
en utvidgning skett med coacher i flera nya verksamheter samtidigt som de coacher förbundet
finansierat i Värnamo och Gislaved har implementerats i ordinarie verksamhet. Förbundet
finansierar nu coach på 30-50% av heltid för följande målgrupper:

Gnosjö arbetsmarknadsenhet: arbetslösa med behov av samordnade insatser
Gnosjö omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet
Värnamo arbetsmarknadscenter: arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd
Värnamo psykiatri: funktionsnedsatta i dagverksamhet
Värnamo omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet
Gislaved försörjningsstöd: arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd
Gislaved psykiatri: funktionsnedsatta, särskilt inom socialpsykiatrin

Ett mål med SE-arbetet i länet är att arbetssättet ska användas av allt fler medarbetare i
berörda verksamheter och att fler verksamheter ska börja arbeta med SE-inriktning. Detta mål
har uppfyllts på flera sätt, bl a genom överenskommelsen att utveckla arbetet med lps
(Individual Placement and Support) i Gnosjö, Gislaved och Värnamo för personer med
funktionsnedsättning. lPS är en evidensbaserad form av SE.
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SE/IPS-coachens insatser kan grovt delas in i tre steg.
1. Konsultation. Kontakt från handläggare på AF/FK/socialtjänst eller annan verksamhet som

vill resonera om en persons situation.
2. Inskrivning, lära känna, motivation, matchning till rätt arbete och personlig utveckling,

med mål att komma igång i anställning eller studier.
3. Uppföljande kontakt med personer som börjat arbeta och deras arbetsgivare för att ge

stöd att klara att behålla arbetet och eventuellt utöka arbetstiden.

Från 2017 finns uppgifter om SE- eller lPS-stöd till totalt 41 män och 37 kvinnor, i steg 2 ovan.

11 14 16
Kvinnor 10 17 10 37

rTotalt 21 31 26 78

Avslut SE/lPS 2017 steg 2 (n—44)
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0

Stud jerarbete arbete sökande avshit
aMän 6 20 3 3 5
Kvnor 4 10 1 2 3

Försörjning avslutade SE/lPS 2017 (n=44)

—
Suk AItM Sjuk Akti FörsSij Studfe Annan Inan

perrnn retsarn ittn tetnröd ssöd medel off förs off förs
Förn insats 1 1 2 15 2? 2 1 2

Otfterlirsats 2 3 3 ö 2 29

34 av de 44 har gått vidare till arbete eller studier, vilket är bästa resultatet sedan projektet
startade 2012. Tre av dem kombinerar arbete med studier eller aktivt arbetssökande på deltid.
Annat avslut gäller bl a sex som avbröt kontakten p g a sjukdom.

Störst förändring vad gäller försörjning för de 44 avslutade har skett vad gäller hur många som
behöver fortsatt försörjningsstöd (från 27 till 5) eller aktivitetsstöd och hur många som vid
avslut är helt självförsörjande (från 2 till 29). Några har en kombination av ersättningar.

Coacherna har under 2017 haft fortsatt stödjande kontakt med minst 25 av de deltagare som
kommit igång i arbete eller studier. För flera av dessa har den stödjande kontakten varit
omfattande och en förutsättning för att de ska klara arbetet eller studierna. Enligt metoden
finns ingen gräns för hur länge kontakten kan fortsätta.

Medarbetarna 1 Gnosjö har frågat de flesta av de deltagare som har tillräckliga språkkunskaper
om deras hälsa (EO.5D VAS) och livskvalitet. Hittills har 12 män och 13 kvinnor besvarat
enkäten vid både in- och utskrivning. 16 av dem angav en betydligt högre siffra vad gäller hälsa
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21 av kvinnorna och 24 av männen påbörjade kontakten med coach under året. Dessa har
liknande bakgrund som tidigare deltagare: över hälften har enbart fullföljd grundskola, eller
ännu kortare utbildning, en stor del är under 30 år och många har haft offentlig försörjning
under många år. Skillnader jämfört med tidigare är att några är äldre vid start av insats, en
större andel har högre utbildning och fler har lång tid av offentlig försörjning bakom sig.

Uppgifter finns om 19 kvinnor och 25 män som avslutats ur steg 2 under 2017.
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vid avslut. Endast två angav tydligt försämrad hälsosituation. En av dem beviljades sjuk-
ersättning från Försäkringskassan. 18 upplevde en förbättrad livskvalitet efter insatsen. De
flesta av dem ansåg att insatsen påverkat dem i hög grad. Den ende som angav en försämrad
livskvalitet efter insatsen uppgav att försämringen påverkades av andra orsaker än insatsen.

Nära samarbete har skett med Kommunal Utveckling i Region Jönköpings län och de båda
andra samordningsfärbunden i länet vad gäller utveckling och kvalitetssäkring. En gemensam
utvärdering gjordes av arbetet med SE och lPS 1 länet 2017. Den ligger till grund för fortsatt
utvecklingsarbete och finns publicerad på förbundets hemsida.

Styrelsen beviljade stöd till projektet med totalt 1.388.800kr för 2017 och 65.000kr till del av
utvärderingen. Utfallet blev totalt 1.412.908kr. För 2018 har 1.497.300kr beviljats.

2.1.3 Navlgatorcentrum, Glslaved
Navigatorcentrum (NC) byggdes upp i Anderstorp 2013-2015 under ledning av en projekt-
ledare som finansierades av förbundet. Målgrupp är främst arbetslösa i åldern 16-24 år. NC är
ett samarbete mellan Gislaveds kommun (arbetsmarknadsorganisationen, försörjningsstöd och
gymnasieskolan och vuxenutbildningen), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för jämlika ekonomiska och sociala
levnadsvillkor för unga samt säkerställa att ingen hamnar 1 rundgång mellan olika system och
myndigheter. Grundtanken är “En dörr in — flera vägar ut”.

Förbundet finansierade september 2015 t o m augusti 2017 en förstärkning med en pedagog i
NC. Denna arbetar främst med Kompassen och Studierummet. Kompassen är en verksamhet
för nya deltagare på NC, med social träning, jobbsökarstöd, individuell coachning och
stödjande gruppaktiviteter fyra dagar per vecka. Studierummet är en verksamhet som innebär
stöd i studier, som kan kombineras med andra aktiviteter på NC utifrån individens behov.
Många som deltar i Kompassen och Studierummet gör det inom ramen för KAA, Kommunala
aktivitetsansvaret för gruppen 16-20 år som inte fullföljt gymnasiestudier. Andra deltar som en
del i överenskommelse om så kallat utbildningskontrakt i samarbete med skola och
Arbetsförmedlingen.

Vägen för en ungdom kan se ut så: remiss till NC, aktiviteten Kompassen, coachning inför
praktik, KUL och avslut till arbete/studier eller åter beställare.

1 följande sammanställning redovisas alla insatser på NC under 2017. Man kan ta del av flera
insatser under sin placering. De ungdomar som redovisas som KAA är antalet ungdomar 16-20
år man har arbetat aktivt med i verksamheterna. Dessutom har mycket arbete lagts på
uppsökande verksamhet. Kommunalt Ungdomslyft (KUL) gäller för gruppen 20-24 år och
innebär 1-3 månaders praktik och 3 alt 7 månaders anställning i kommunal verksamhet.

Antal Män% Kvinnor%

Kompassen!
32 (24) 45 55Studierummet

KUL 24 (41) 80 20
SE-coachning 23 (3) 35 65
Annan praktik 34 (37) 41 59
KAA 13(7) 70 30
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Under 2017 har totalt 48 individer avslutats på Navigatorcentrum som helhet (inom parentes

anges siffror från föregående år). Dessa har gått vidare till:

Jobb 18 (24)

Studier 4 (10)

Avslut (okänd anledning, flytt, missbruk, etc) 5 (11)

Åter beställare 21 (27)

Åter beställare innebär att ansvaret för individens situation återgår till remittenten (AF,
försörjningsstöd eller annan) t ex för att personen avbrutit kontakten med NC eller blivit klar
med den insats som var planerad.

Mål och resultat för pedagogen
Under 2017 har 6 unga fått stöd att studera inom ramen för Studierummet. Av dem gick 4
vidare till ordinarie studier.
> 50% ska gå vidare från Kompassen till stöd genom SE-coach, KUL, annan praktik genom

NC, arbete eller studier
27 av 43 deltagare har gått vidare till ovanstående aktivitet. 8 av kvinnorna och 11 av
männen gick till arbete medan en kvinna och sex män gick till studier. 27 av 43 innebär
över 60%. Målet är uppfyllt.

> 70% upplever en förändrad livskval!tet vid avslut ur Kompassen jämfört med inskrivning
P g a flera personalbyten och missförstånd har deltagarnas upplevelse av sin livskvalitet
inte följts upp systematiskt. Många har svarat på fråga om sin livssituation men svaren har
inte sammanställts och analyserats.

Supported Education implementeras för de ungdomar som behöver stöd i återgång i
studier
Coachen fortsätter arbeta enligt metoden Supported Education för de deltagare som har
störst behov av stöd i studier. Målet är uppfyllt.

Pedagogens roll på Navigatorcentrum har varit en tuff resa på flera sätt. Tjänsten
implementerades av Gislaveds kommun när projekttiden upphörde, men har gjorts om till
tjänst som ungdomscoach med viss pedagogik i uppdraget. En bedömning har gjorts att det
finns behov av mer aktivt arbete med individuell coachning, stöd och vägledning även på
eftermiddagarna. Mer ingående analys presenteras i den slutrapport om projekttiden som
kommer att redovisas inom kort.

Ekonomi
Förbundet har beviljat medel till pedagogtjänsten under 2017 med max 314.700kr. Utfallet
blev 294.216kr.

2.1.4 Vidare 1 Gnosjö
Projektet är ett samarbete mellan Gnosjö kommuns arbetsmarknadsenhet AME, som är
projektägare, individ- och familjeomsorgsenheten, vuxenutbildningsenheten, Studieförbundet
Vuxenskolan (SV) och Arbetsförmedlingen. Projektet pågår 2016-2018.

Sid 11(20)



•( Finnvedens
samordningsförbund

Projektet arbetar med två målgrupper:
A. Nyanlända personer, främst kvinnor, som vid sidan av sina SFI-studier behöver aktivitet och

vägledning

Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar för verksamheten, med uppgift att främja integration
och språkutveckling av de invandrargrupper, främst kvinnor, som står absolut längst från
arbetsmarknaden.

Studieförbundet Vuxenskolan avslutade sitt deltagande i projektet efter sommaren 2017 då
man inte fick deltagare. Målgruppen som beskrivs ovan deltog istället i Arbetsförmedlingens
projekt Framtiden, där SV är utförare, som har liknande syfte som Vidare i Gnosjö. Av de
orsakerna var inte projektet i behov av finansiering av förbundet. Båda projekten har liknande
målgrupper och ett samarbete mellan SV och AME är därför naturligt och kommer att fortsätta
trots SV:s avslut.

B. Invandrare med språksvårigheter som gått lönge på SF1 och inte kommer vidare i sin
språkutveckling.

Ansvarig för målgruppen är Arbetsmarknadsenheten, AME. En arbetsgrupp, med alla
medverkande parter, avgör vilka personer som ska placeras inom projektet och till projektet
finns också en styrgrupp som beslutar om de mer strategiska frågorna.

Eftersom deltagarna inte kommer vidare i sin språkutveckling med enbart SFI-studier ger
projektet en möjlighet till 3-6 månaders anpassad praktik inom främst kommunal verksamhet
där personerna får möjlighet till en arbetsplatsrelaterad språkträning. Innan praktikperioden
ska personerna informeras och introduceras, vilket görs inom AME. Varje deltagare får en
arbetscoach som ska vägleda, stötta och hjälpa till i både förberedelsefasen och under
praktiktiden. Individens intressen, erfarenheter och fallenhet tas till vara i valet av praktikplats.

Praktiken kombineras i regel med fortsatta SFI-studier, men kan även vara på heltid.
Praktiktiden ska vara så lång och så innehållsrik att den ska ge en tydlig rörelse framåt mot
bättre kunskap och förmåga att använda det svenska språket. Den ska även ge
arbetsreferenser och nya sociala kontakter.

På praktikarbetspiatsen finns en mentor/kontaktperson som en resurs för både individen och
arbetscoachen. Alla insatser syftar till att deltagare ska finna, få och behålla arbete.

L’ J

Mål och resultat

Angående målgruppen invandrare med språksvårigheter som gått länge på SF1 och inte
kommer vidare i sin språkutveckling (målgrupp B, på AME).

37 - - tagare varav J nyinskrivna 2317.
De som skrivits in 2017 har sammanlagt gjort 78
praktikmånader. Kvarvarande från 2016 har gjort
103 praktikmånader 2017. Sammanlagt 181
praktikmånader 2017.

i deltagare.
Minst 150 arbets- och
praktikmånader
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80 % av praktikplaceringama Uppfyllt 35 av deltagarna fick 3 mån eller längre praktik. 4
ska pågå minst 3 månader av dem avbröt planerad praktik för anställning,

vilket likställs med full praktik. De två sista avbröt
sin planering efter ca en månad p g a ohälsa.

15 % av dem som gjort praktik Uppfyllt Sammanlagt avslutades 29 personer 2017. Av
ska 3 månader efter praktiken dessa har 18 personer (över 60%) fått anställning
ha beslut om anställning med lön: 11 st i privat sektor, 1 på Samhall, 2 ficlc

vanlig anställning i kommun och 4 fick
Extratjänst.

90 % av deltagarna ska anse att Uppfyllt 16 personer har besvarat enkäten. 14 personer
praktiken fört dem närmare (87%) anser att de står betydligt närmare arbete.
arbetsmarknaden. 50 % ska anse
att den fört dem mycket
närmare arbetsmarknaden

Ekonomi
Förbundet beviljade medel till två jobbcoacher på AME på haivtid och en halvtid handledare på
Studieförbundet Vuxenskolan, max 855.000kr under 2017. Utfallet blev 566.332kr. Gnosjö
kommun bekostar resten av budgeten för projektiedning, anställningar mm.

2.1.5 IT-spåret 1 Eksjö
Projektet startade 2012 med finansiering av ESF, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Eksjö
kommun, Höglandets Samordningsförbund och Region Jönköpings län. Man riktar sig till unga
med högfungerande autism (Aspergers syndrom) och stort IT-intresse, boende i Jönköpings
län.

1 teamet arbetar en arbetsterapeut/projektledare, en lärare inom gymnasieämnen och en
lärare inom högskoleämnen. Man sitter i lokaler på Campus i12 i Eksjö. Där finns 15
studieplatser. Ny intagning sker när det finns ledig plats i samband med att man inleder studierett nytt ämne.

Arbetet sker i ett ämne i taget, i tre mod uler:
- arbetsmarknadsanpassade IT-ämnen på gymnasienivå
- arbetsmarknadsanpassade IT-ämnen på högskolenivå
- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. Enperiod ges fortsatt stöd vid anställning.
Studenterna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, p g a skolans krav ochsvårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med funktionsnedsättning. Destudenter som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en stark utveckling av självförtroende,kunskap om arbetsmarknadens krav, yrkeskunskaper och andra viktiga förutsättningar för attkunna klara arbete under rätt omständigheter.

Varje student hart ex en egen, avskärmad arbetsplats på Campus i12, som möjliggör studier iavskildhet när studenten har behov av det. Andra viktiga förutsättningar är tydlighet, struktur,förutsägbarhet, en kurs i taget, fåtal personal, fåtal medstuderande och individuellstudieplanering.

De gemensamma lektionerna hålls efter lunch fyra dagar i veckan. Det gör att studenten kanklara restider till och från Eksjö öch att tiden för självstudier kan anpassas till studentensdygnsrytm.
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Under året genomfördes sex olika kurser: Programmering Il, CAD1 och CAD2, Dator- och
nätverksteknik, Webbutveckling och Programmering 1 till slutet. Kurserna anpassas efter
situationen på arbetsmarknaden.

Sedan starten har 41 män och fyra kvinnor studerat på IT-spåret. Tre av studenterna under
2017 kom från vårt förbunds område. Av de 45 har 27 avbrutit studierna i förtid. De främsta
anledningarna är psykisk ohälsa och bristande intresse.

Mål och resultat
Av de 18 män och kvinnor som fullföljt studierna har 11 gått vidare till arbete, varav tre under
2017. De andra har gått vidare till fortsatta studier eller fortsatt arbetslivsinriktad praktik, ofta
med stöd av SIUS-konsulent eller coach som arbetar enligt metoden Supported Employment.
Målsättningen att ge stöd till arbete och lämplig sysselsättning har uppfyllts.

Även målsättningen att bistå studenter att bryta isolering har uppfyllts. Redan steget att
komma igång i studier tillsammans med andra är ett stort steg för många. Flera studenter har
börjat umgås med varandra och får regelbunden kontakt med nya personer genom sin
praktikplats och i andra sammanhang, vilket underlättats av en ökad självständighet och ökat
självförtroende de fått genom studierna.

Målsättningen att öka möjligheten för egen försörjning har också uppnåtts för flera studenter.
De som börjat arbeta har redan blivit självförsörjande helt eller till större del än tidigare. Andra
har tagit ett första steg i den riktningen under studietiden och vill fortsätta satsa på att öka sin
arbetsförmåga.

Eva Klangbeck har fått en tjänst som utbildningschef på Campus i12. En rekrytering av ny
koordinator har därför skett. Den nya koordinatorn Bodil Äng börjar i januari 2018. Hon
kommer närmast från en tjänst som arbetsterapeut inom Region Jönköpings län och har stor
erfarenhet av neuropsykiatri, psykisk ohälsa och psykiatri som passar verksamheten perfekt.

Under 2017 löstes två mycket viktiga frågor för IT-spårets framtid:
- Region Jönköpings län och de tre samordningsförbunden i länet enades om att fortsätta
finansiera verksamheten i Eksjö långsiktigt, efter att kommunerna nekat att bidra ekonomiskt.

- Det arbetsintegrerande sociala företaget Aspiranterna Ekonomisk förening bildades. Det är
fristående från IT-spåret men ska ge studenter bra praktikuppgifter och skapa arbetstillfällen
för målgruppen efter fullföljda studier.

Frågan om start av preparandklasser i länet har fortfarande inte lösts. Det skulle betyda att fler
i målgruppen får en chans att bryta utanförskapet och att fler personers förmågor kan tas
tillvara. 1 preparandklassen skulle personer som är osäkra på om de klarar att studera och om
IT-spåret är rätt inriktning få en chans att pröva sig fram.

Ekonomi
Förbundet beviljade en fjärdedel av finansieringen för 2017 med max 600.000kr. Utfallet blev
600.000kr. Övriga finansiärer är Region Jönköpings län och de båda andra förbunden i länet.
För 2018 har förbundet beviljat bidrag med max 250.000kr.

2.2 Kompetensutveckling
Förbundet stöttar olika former av gemensam kompetensutveckling för anställda hos
huvudmännen. Därmed ökar den samlade kunskapen om angelägna ämnen. Det är också bra
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att handläggare och chefer i de olika verksamheterna får möta varandra. Det ökar kunskapen
om och förtroendet för varandra och underlättar direktkontakt när behov av samråd uppstår.

2.2.1 Föreläsntngar
Förutom kompetensutveckling som nämns under andra avsnitt i denna årsredovisning
genomfördes ett arrangemang med föreläsningar under 2017.

Nästan 9D personer hörde den unge entreprenören Emanuel Nilsson, Jönköping, berätta om
sina erfarenheter under temat “Att möta arbetslivets krav och samtidigt må bra”. Han talade bl
a om prioriteringar, sund egoism och låtsasstress. Därefter talade Maj-Lis Karlsson,
Arbetslivsresurs, om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social
arbetsmiljö.

2.2.2 Supported Employment (SE)
Arbetsmetoden Supported Employment har visat mycket goda resultat när det gäller att hjälpa
personer med funktionsnedsättning att få och behålla arbete.

För att stödja den fortsatta spridningen av metoden och kvalitetssäkring av arbetet har de tre
samordningsförbunden i länet delfinansierat två omgångar grundutbildningar inom SE och lPS
(Individual Placement and Support) med totalt 29 deltagare.

Förbunden har också finansierat flera fördjupningsdagar för SE-coacher, en samling med
metodnätverket för SE-coacher i länet och en dag om SE för chefer, med totalt ca 100
deltagare. Ungefär en tredjedel av deltagarna kom från förbundets område.

Ansvarig för metodnätverket för SE-coacher och del av samordningen av de olika
utbildningarna är en utvecklingsledare vid kommunernas utvecklingspartnerskap i länet
Kommunal Utveckling.

2.2.3 Annan kompetensutveckling
Kommunerna i Jönköpings län genomför tillsammans ett stort kompetensutvecklingsprojekt
CHANGE, för förbättrad kunskap om viktiga integrationsfrågor. Förbundet har finansierat en
möjlighet för anställda inom Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
att ta del av de mest intressanta föreläsningarna.

Vårkonferensen och Nationella konferensen för samordningsförbund är exempel på
kompetensutveckling som styrelse, beredningsgrupp och förbundschef fått del av under året.
Kostnader som gäller förbundschef delas med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Ekonomi
Budgeten för kompetensutveckling 2017 var 200.000kr. Den hanteras av beredningsgruppen.
Utfallet blev 180.483kr.

2.3 Annan samverkan
Syftet med finansiell samordning är att stödja strukturer för samverkan inom
rehabiliteringsområdet på olika sätt. Alla vinner på en effektiv samverkan när stöd ges till
personer med komplexa behov.

2.3.1. Arenasamverkan
Arenasamverkan är ett samarbete inom hela GGVV-området: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo. Alla fyra parter (kommun, vård, AF och FK) deltar i regelbundna möten på respektive
ort. På mötena sker samråd om personer som behöver samordnat stöd, med samtycke från
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den berörde. Där informerar man också om ändrade regler, organisation och annan aktuell
information som övriga kan ha nytta av.

Under 2017 har de fyra Arenagrupperna mötts totalt 35 gånger, lärt mer om varandra och
samrått om 34 kvinnors och 25 mäns situation. Genom dessa samråd har många oklarheter
retts ut, vilket lett till mer effektivt stöd till de berörda.

Förbundschefen är sammankallande i den gemensamma styrgruppen för Arenasamverkan i
området. Styrgruppen ansvarar för att följa upp och utveckla samverkansformen. 1 februari
genomfördes ett seminarium med över 30 chefer och medarbetare i Arenagrupperna. Då togs
bl a upp vilka regler som gäller för att få sjukersättning från Försäkringskassan och hur alla
parter kan ge rätt stöd till personer som är sjuka men inte har rätt till ersättning från EK, enligt
den nya rutin som utvecklats i projektet Rätt stöd — rätt försörjning.

3. Styrelsens arbete under året

3.1 Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen
utser inom sig ordförande och vice ordförande, vilka tillsammans med förbundschef utgör ett
arbetsutskott. AU möts inför varje styrelsemöte och kallas till extra möte vid behov.

Ordinarie ledamot Ersättare
- Utsedd av

Maria Johansson (C), ordförande Pär AJ. Persson (S) Vämamo kommun
Britt Johansson (M), vice ordf Eva Eliasson (S) —- Region Jönköpings län
Maria Sandberg (KD) Kan Parman (S) Gnosjö kommun
Maria Gullberg Lorentsson (M) Bengt Petersson (C) Gislaveds kommun
Johanna Buchalle Tommy Sjögren Arbetsförmedlingen
Klas Rydell to m april Marita Thalin to m april Försäkringskassan
Faton Lajqi från maj Carina Åberg från maj

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under 2017.
Styrelsen deltog tillsammans med beredningsgruppen i en vårkonferens i april. Konferensen
anordnades tillsammans med de båda andra förbunden i Jönköpings län.

Styrelsen och beredningsgruppen hade också en gemensam arbetsdag i september, då man bl
a diskuterade utformningen av Verksamhetsplan 2018 med budget 2018-2020.

Styrelsens protokoll och många andra handlingar om verksamheter mm publiceras på
hemsidan www.finsamlonkoDingslan.se. Ansvaret för hemsidan delas med de båda andra
förbunden i Jönköpings län.

3.2 Revisorer

Förbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet
och redovisning. Revisorn från Region Jönköpings län företräder samtidigt kommunerna.
Den förtroendevalda revisorn har ett sakkunnigt biträde från KPMG som stöd i granskningen.

Följande personer var utsedda för 2017.
Ordinarie revisor Ersättare

— Utsedd av
Östen Johnsson, Eksjö Susanne Andersson, Värnamo Region Jönköpings län
Pernilla Rehnberg, Deloitte AB Försäkrinskassan
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3.3 Berednlngsgruppen
Beredningsgruppens uppdrag är att förankra förbundets arbete i respektive organisation, att
samråda om behov av förbättrad samverkan, att bereda ärenden om projektansökningar och
att vara ett stöd för förbundschef.

Följande personer har ingått i förbundets beredningsgrupp under 2017:
OrdInarie ledamot Ersättare

- Utsedd av
Elisabeth Andersson, ordf, to m juni Desirée Törnqvist to m augusti Gnosjö kommun
Jakob Björnell från augusti Ninna Melin från oktober
Caroline Grahn hela året, Region Jönköpings län,
ordförande från augusti

- processledning -

AnnelieTörnb)omto mjuni Regioniönköpings län, psykiatri
Elisabeth Björk från augusti
Britt-Marie Södervall to m mars Carola Nordin to m augusti Värnamo kommun
Carola Nordin från september Lotta Knutsson från augusti

Josefina Skepö hela året
Susanna Olsen Sara Steffensen Gislaveds kommun
Hans Fritz Arbetsförmedlingen
Gunilla Westerlund Faton Lajqi Försäkringskassan

Beredningsgruppen har haft 8 möten under 2017.

3.4 Kansli
Förbundschefen ansvarar för kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt mm,
beredning av ärenden till styrelsen, verkställighet av beslut, extern information, ekonomi- och
fakturahantering mm. Förbundschef är Peter Hedfors.

45% tjänst som förbundschef köps av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 1 avtalet
ingår kostnader för kanslilokaler i Jönköping och andra gemensamma omkostnader.
25% tjänst som assistent på kansliet i Jönköping köps samtidigt för stöd till förbundschef.
Assistent är Malm Berglund. Vikarie för henne har del av året varit Annica Andersson.
Ekonomi- och redovisningstjänster sköts genom avtal med Region Jönköpings län.

Gnosjö kommun har ansvaret för tillsyn av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt
arkivlagen (1990:782). Gnosjö kommun tillhandahöll första halvåret administrativt stöd till
förbundet i form av diarium och arkiv. Arbetsuppgifterna har därefter tagits över av
assistenten på förbundskansliet.

4. Ekonomi
Samordningsförbund finansieras enligt lagstiftningen till 50% av staten (genom
Försäkringskassan), 25% av landsting/region och 25% av berörda kommuner.

Sedan förbundet startades har det funnits ett kapital respektive årsskifte, på samma sätt som i
alla samordningsförbund. Förbunden får inte skuldsätta sig. Samtidigt innehåller varje ansökan
om medel en viss marginal. Utfallet påverkas dessutom av sjukdom, vakans mm på
finansierade tjänster, vilket inte kunnat påverkas från förbundets sida.

Kvarvarande kapital 935 tkr kan jämföras med den rekommendation om godtagbart kapital
som Nationella rådet angett. För förbund av denna storlek är gränsen 20% av årets bidrag från
medlemmarna, vilket för vårt förbund innebär 814 tkr. Stor del av detta kapital kommer att
användas under 2018 enligt förbundets budget.
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Avvikelser jämfört med budget
Enligt förbundsordningen fördelas kommunernas andel utifrån antal invånare 1 november året
innan budgetåret. Fördelningen i budgeten gjordes i september och var därför preliminär.
Samtliga medlemmar har betalat de bidrag som beslutats i budgeten, efter korrigering utifrån
invånarantalet 1 november 2016.

iobbCenter Unga har haft klart lägre projektkostnader än beräknat. Pedagogen fick tjänsten
som enhetschef då tidigare chefen slutade. Ny pedagog rekryterades, men en vakans uppstod.
Vakansen bedöms inte ha påverkat resultatet eftersom det var under sommaren, i
avslutningsskedet av projektperioden.

Navigatorcentrum har också haft något lägre lönekostnader än beräknat.

Vidare i Gnosjö fick vakans på en tjänst som coach en tid under 2017, då coachen fick tjänst
som ny chef för Arbetsmarknadsenheten. Vakansen bedöms inte ha påverkat resultatet.
Främst berodde de lägre kostnaderna på att den del som Studieförbundet Vuxenskolan
ansvarade för lades ned p g a att behovet för målgruppen kunde tillgodoses genom annan
insats via Arbetsförmedlingen.

Flera vakanser har uppstått i arbetet med Stöd till arbete — SE/lps. Trots det har det mesta av
avsatta medel kunnat tas tillvara till tjänsterna och den utvärdering som gjordes under året.

Övriga kostnader för budgeterad verksamhet följer i stort sett budget. Utrymmet för nya
projekt eller kartläggningar som fanns i budgeten utnyttjades dock inte helt. Försäkringskassan
har behövt fokusera på en nationellt beslutad omorganisation, rekrytering och utbildning av
egen personal. Därför har inte en önskad kartläggning av långtidssjukskrivna och kvinnor med
psykisk ohälsa kunnat prioriteras 2017. Nu har beslut tagits om projekt Samverkan i GGVV,
som bl a ska öka möjligheterna att genomföra kartläggningar och arbeta fram bra,
gemensamma verksamheter för förbundets målgrupp under 2018.

Kanslikostnaderna hålls låga, bl a genom att kansliet delas med Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden. Utfallet blev lägre än budget p g a sjukdom.

Enligt budgeten skulle årets kostnader ha blivit 4.880 tkr. De blev istället 3.995 tkr. Därför blev
det kvarvarande kapitalet 934.640 kr istället för det i budgeten planerade 64 tkr.

Förbundet uppfyller kommunallagens balanskrav.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i
tillämpliga delar.
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Resultaträkning
Utfall Budget 2017 Utfall

2016-12-31 2017-12-31
1 ntäkter
Gislavedskornmun 411 500 411 500 411 000
Gnosjö kommun 134100 134100 134100
Värnamo kommun 471 900 471 900 472 400
Region Jönköpings län 1 017 500 1 017 500 1 017 500
Staten genom Försäkringskassan 2 035 000 2 035 000 2 035 000
Öres och kronutjämning -4 0
Ränteintäkter 240 1
Prel balanserat res föregående år 873 705

Totalt tillgängliga medel 4 070 236 4 943 705 4 070 001

Kostnader
Verksamhet

Jobbcenter Unga 480471 433350 311 344
Stöd till arbete - SE 840 988 1 453 800 1 412 908
Navigatorcentrum 464 484 314 700 294 216
Självhjälpsgrupper 329 800 0 0
Vidare i Gnosjö 818 613 855 000 566 332
Rätt stöd-rätt försörjning 30 000 0 0
IT-spåret 575 000 600 000 600 000
Nya projekt] kartläggn 335 000 0

Kompetensutveckling 205 172 200 000 180 483

Administration
Kansli 501 528 550 000 507 843
Styrelse 16250 10000 12083
Information 14 606 25 000 7 658
Ekonomiadministration 66 550 68 000 68 349
Revision 33 863 35 000 34 275

Summa kostnader 4 377 325 4 879 850 3 995 491

Periodens resultat -307 089 74 509
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Balansräkning
2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Övriga fordringar 111 856 76 918
Kassa och bank 1 892 104 1 751 134

2003960 1828052

Eget kapital och skulder
Balanserat från föregående år 1167219 860 130
Årets resultat -307 089 74 509

Årets balanserade resultat 860 130 934 640

Kortfristiga skulder 1143 830 893 412
2003960 1828052

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Värnamo 2026

Mariiohansson’) Brit Johan on
Odf’rd_--’ Vice ordförande

ie
Maria Sandberg Maria Gullberg Lorentsson
Ledamot Ledamot

CVÅ//
F to Lajqi Jöhanna Buchalle
Ledamot Ledamot
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Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetspian 2017

Fortsatt finansiering eller
delfinansiering av aktiviteter
som riktar sig till målgruppen
för finansiell samordning med
prioritering av unga personer

Åtagande Mål- Kommentar
uppfyllelse

Uppfyllt Förbundet har helt eller delvis finansierat fem
verksamheter under 2017: JobbCenter Unga,
Navigatorcentrum, Stöd till arbete — Supported
Employment, Vidare i Gnosjö och IT-spåret.

• Fortsatt utveckling av arbetet Uppfyllt Det sker främst i projekt Stöd till arbete — SE och
med Supported Employment återkommande utbildningar i länet
Kartläggning av behov av Ej uppfyllt Försäkringskassan har inte haft resurser att
gemensamma insatser för organisera ansökan och kartläggning. Nya projektet
långtidssjukskrivna och Samverkan i GGVV kan möjliggöra en kartläggning
kvinnor med psykisk ohälsa under 2018.
Kompetensutveckling kring bl Uppfyllt ESF-projektet CHANGE erbjuder utbildningar för
a bemötande och kulturell kommunpersonal i länet. Förbundet har möjliggjort
mångfald för personal hos AF, FK och regionen att delta.
Stöd till huvudmännen att Uppfyllt Nya projektet Samverkan i GGVV ökar
utveckla tankar och idéer om möjligheterna att utveckla nya idéer till ny
lämplig ny verksamhet gemensam verksamhet 2018-2020.
Stöd till huvudmännen att Delvis Samtal har förts 1 beredningsgruppen om lämpliga
utveckla integrerad u;- Ht former för långsiktig samverkan. Under året har
samverkan regionen och de tre förbunden enats om långsiktig

finansiering av IT-spåret i Eksjö.
Fortsatt utveckling av effektiva Uppfyllt Ständig utveckling sker av arbetet på
administrativa och förbundskansliet, samarbetet med anlitad ekonom
ekonomiska rutiner mm.
Kompetensutveckling för Uppfyllt Över 200 personer har deltagit i kompetens-
berörda anställda och utveckling under året som finansierats av
förtroendevalda förbundet.
Stöd till bättre samverkan Uppfyllt Förbundet har bl a bidragit genom stöd till
kring förebyggande av Arenasamverkan, 1 styrgrupper och det nya
utanförskap projektet Samverkan i GGVV.
Uppföljning och utvärdering Uppfyllt Löpande uppföljning sker av alla verksamheter som
av insatser som får förbundets får förbundets stöd. Särskild utvärdering gjordes av
stöd arbetet med SE och lPS i länet.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §217 Dnr: KS.2018.87 2.4.6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Finnvedens
samordningsförbund

Ärendebeskrivning
Finnvedens Samordningsförbund har lämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för 2017. Årets resultat är 74,5 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Beslutsunderlag
Finnvedens Samordningsförbund, följebrev daterat den 29 mars 2018
Finnvedens Samordningsförbund, revisionsberättelse för 2017, daterat den 26
mars 2018
Finnvedens Samordningsförbund årsredovisning 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018, § 193

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2017 för
Finnvedens samordningsförbund, samt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Jäv
Maria Gullberg Lorentsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Förbundschefen har ordet

Året 2017 var ett år på Mediacenter Jönköpings län där stora förändringar gjorts internt inom
organisationen. Det har bland annat gjorts genom nyanställningar och att nytt arbetstidsavtal
förhandlades fram tillsammans med facken. Även nya verksanihetsmål har tagits fram för
samtliga verksamhetsgrenar. Verksanihetsmålen är nu tydligare än tidigare och mätbara vilket
gör att Mediacenter blir mer transparanta mot ägarkommunerna över vad som levereras.
Verksamhetsmålen är framtagna utifrån förbundsordningen och den vision som direktionen
fastslog den 25 november 2016 som lyder enligt nedan.

“Genom samverkan och kompetens ge länets kommunerförutsättningar att nå väridskiass
i digitaliseringens möjligheter.”

Med denna vision och de verksamhetsmål som är framtagna har Mediacenter Jönköpings län
ambitionen att vara ett regionalt resurscentrum för samtliga länets kommuner inom
kompetensområdet. Mediacenters uppdrag är att vara länets gemensamma organisation för att
tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film,
media, IT-pedagogik och elektronik. Tjänsterna som Mediacenter levererar befinner sig i
skärningspunkten mellan teknik, IT, media, kultur och pedagogik. Målgruppen är fortsatt
huvudsakligen skola och förskola men vi arbetar med att bredda verksamheten så att fler
kommunala förvaltningar drar nytta av Mediacenters tjänster. Vi ser också en ökad efterfrågan
på alla områden och tjänster som vi levererar idag:

• AV-teknik i form av inköp, rådgivning och service av ljud och bild till klassrum,
konferensrum och anläggningar har ökat kraftigt de senaste åren.

• Användningen ökar av det omfattande medieutbud av undervisning- och
upplevelsefilm men också en framtida utveckling inom digitala tjänster och läromedel
då länets kommuner blir alltmer utrustade med datorer och lärplattor.

• Pedagogiskt stöd i form av nätverkande, support och rådgivning och utbildning
efterfrågas mer. Vi är mer aktiva kring stöd, processledning och
kompetenutvecklingssatsningar inom IKT i länets kommuner än tidigare.

• Efterfrågan på webbsändningar med teknikstöd och filmuppdrag i länets kommuner
ökar.

Den ökade efterfrågan på olika utbildningar, support och rådgivning, nätverkande in.m.
bekräftar med tydlighet att Mediacenter har en viktig roll att spela inom området. Vår
bedömning är nu som tidigare, att den utvecklingen kommer att bestå de närmsta åren.
Behoven och önskemålen av konkret innehåll inom dessa områden kan komma att se
annorlunda ut från tid till annan. Sannolikheten är att behoven och önskemålen fortsatt
kommer att öka. Vi arbetar för att länets kommuner når en bättre måluppfyllelse och vi bidrar
till ett mer aktivt och livslångt lärande.

För mer information om vår verksamhet, se bifogad verksamhetsberättelse 2017.

MediacenterJönköpings län
S:t Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Fransson
Förbundschef
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Verksamhetsberattelse 2017

Kommunalförbundets organisation
Mediacenter Jönköpings län är ett kommunalförbund med direktion tillika styrelse.
Förbundsdirektionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare för respektive medlem.
Ägare är Jönköping läns 13 kommuner, Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping,
Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo.
Nuvarande ledamot och ersättare är valda på en fyraårs mandatperiod enligt förbundsordning.
Mediacenters verksamhet bedrivs på Sankt Göransvägen 31 i Jönköping.
Mediacenter har 2017 haft 20 personer anställda.

Direktionens ledamöter och ersättare per den 31 december 2017.
Kommun Ordinarie ledamöter Ersättare
Aneby Arij ana Jazic (5) Ernfrid Udin (KD)
Eksjö Anita Karlsson (SD) Diana Laitinen Carlsson (S)
Gislaved Markus Lewintus (M) Margareta Lindgren (S)
Gnosjö Stig Axelsson (5) Gunnie Davidsson (C)
Habo Mats Lindén (S) Morgan Malmborg (SD)
Jönköping AnneMarie Grennhag (M) Anna Carlsson (5)
Mullsjö Eva Nilsson (M) Harrieth Caj feldt Carlsson (5)
Nässjö Leif Temstedt (S) v ordf. Malm Olsson (M)
Sävsjö Anna-Karin Yngvesson (KD) Lena Persson (S)
Tranås Jimmy Rydé (KD) ordf. Mirsad Puskar (M)
Vaggeryd Kenth Williamsson (5) Gert Jonsson (M)
Vetlanda Agneta Lindberg (S) Malm Brihall (VF)
Värnamo Stefan Widerberg (C) Britt-Marie Sellén Nilsson (5)

Arbetsutskott Ordinarie ledamöter
Jimmy Rydé (KD)
Leif Ternstedt (S)
ArmeMarie Gremihag (M)
Stefan Widerberg (C)
Stig Axelsson (5)

Revisorer Ordinarie Ersättare
Bengt Karlsson (L) Nässjö Magnus Hellström (SD) Nässjö
Sven Ebbesson (5) Jönköping

Sammanträden
Under 2017 har direktionen haft 3 st. sammanträden och arbetsutskottet 6 st. sammanträden.

1
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Uppdrag och vision
Mediacenter Jönköpings läns uppdrag är att samordna och ge service åt länets kommuner
inom områdena Film och Media, AV-utrustning och elektronik samt att vara ett stöd inom
IKT-pedagogik. Genom samverkan i Mediacenter Jönköpings län ges länets kommuner
möjligheter att bedriva en verksamhet som är modern, effektiv och borgar för en högre
måluppfyllelse för länets elever och på sikt en bättre kvalitet för länets invånare. Utifrån
verksanihetsanalys genomförd under 2016 fastslog direktionen den 25 november 2016
följande vision för Mediacenter Jönköpings län.

“Genom samverkan och kompetens ge länets kommunerförutsättningar att nå väridskiass
i digitaliseringens möjligheter.”

Under 2017 har fokus varit på att omsätta visionen i verksamhet. Mycket arbete har gjorts
internt kring verksamhetsutveckling genom att ta fram mätbara verksanihetsmål och påbörja
interna förändringsarbeten inom organisationen för att svara upp mot förväntningar och krav
från länets kommuner.

Utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala läromedel
De målsättningar som har satts upp inom området film och media har nåtts med god marginal
inom samtliga områden. Vi har gjort extra stora satsningar på att utöka och bredda utbudet.
Under 2017 har vi haft 580 000 startade filmer i Mediacenters plattform. Det är en ökning
med 5 i jämförelse med föregående år vilket var den målsättning som fanns. Vi ser dock att
ökningen de senaste åren har stagnerat i jämförelse med tidigare år. Vi har en ökning av
antalet användare i plattformen och den större delen av ökningen är elever som skapar egna
konton. Under året har vi arrangerat flimvisningar och informerat i flera kommuner i samband
med uppdrag eller studiedagar. Vi har aktivt deltagit i nationella nätverk inom film och
filmpedagogik och deltagit på de informationsträffar som arrangerats av flimdistributörer och
UR. Vi har producerat och köpt in fler lokala flimproduktioner som var ett av våra mål för
2017.

Teknisk service inom området elektronik och IT
2017 har antalet service och garantiärenden ökat med ca 10 %. Främst handlar det om
projektorer som behöver service och glasbyte på iPad men även annan mer avancerad AV-
teknik. Den ökade volymen tillsammans med en långtidssjulcskrivning har gjort att vi inte når
de uppsatta mål vi har med reparationstiden på max 1 månad. Den ökade försäljningen och
den verksanihetsutveckling som vi arbetat med under 2017 har också gjort att trycket på
installationer ökat kraftigt. Vi har under stora delar av året haft en väntetid på mellan 4-7
veckor vilket gör att målet att hålla en väntetid på maximalt 4 veckor inte nås. Under året har
vi vidtagit åtgärder för att hantera detta där vi hyrt in externa elfirmor, övertidsarbete samt
ökat bemanningen. 1 december nyanställde vi två installatörer som kommer att utgå från
Nässjö och Värnamo kommun som är en del i den effektivisering och verksanihetsutveckling.
Vi har också under året gjort organisationsförändringar och påbörjat införandet av nya digitala
system för att bli effektivare och kunna svara upp mot kommunernas krav och nå uppsatta
mål.

Gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning
De målsättningar vi har inom anskaffning och inköp har uppnåtts. Under året har en ny
inköpspolicy tagits fram och vi arbetat tätt med länets inköpsavdelningar där vi årligen
rapporterar och samverkar. Under 2017 har vi haft en ökning av försäljningen av AV-
produkter som vi förmedlar på 37,2 miljoner kronor för 2017. Detta är en ökning på över 5 %
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jämfört med föregående år. En målsättning har varit att erbjuda moderna och kvalitativa
produkter och vi har under året gjort mäss- och leverantörsbesök och omväridsbevakat för att
erbjuda rätt produkter. Vi har också arbetat med att ta fram bättre och mer informationen om
de produkter vi förmedlar dels genom marknadsföringsmaterial och rådgivning men även
lägga upp mer produkter i e-handeln. Vi ser att med förändringar i läroplanerna för skolan
ökar intresset för produkter som robotar och pedagogiska tillbehör till t.ex. iPad inom film.
Under året har vi byggt upp ett större visningsrum för modern teknik för möjlighet att prova
och känna på nya produkter. Vi har också deltagit på kompetensutvecklingsdagar i flera
kommuner i länet där vi kunnat visa upp produkter. Rådgivning sker dels per telefon men
även ute på plats samt att vi deltagit i byggmöten inför nybyggnationer. Stora byggen som det
nya stadshuset i Huskvarna och Runnerydsskolan i Nässjö är exempel på sådana stora projekt
där vi varit delaktiga.

Utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg
Mediacenter har under 2017 arbetat med utvecklingsarbete och omväridsbevakning inom IKT
och AV-teknik där samtliga uppsatta mål har nåtts. Vi har genomfört fler aktiviteter och
projekt än tidigare år som riktat sig till olika verksamheter i länets kommuner. Ett mål har
varit att arbeta aktivt med att få in fler digitala läromedel i skolans verksamhet. Under 2017
har alla skolor i länet fått möjlighet att använda sig av läromedlet Muzzy online och Creaza
genom Mediacenter. Vi har också en ökad efterfrågan på uppdrag inom webbsändningar och
uppdragsfilmningar från länets kommuner där vi ser att vi kan erbjuda och utveckla bra och
effektiva lösningar.

Några exempel på genomförda aktiviteter är att vi:
• arrangerat studieresa till Sveriges största IKT-mässa, SETT, med deltagande från

förskola till vuxenutbildning,
• aktivt arbetat med utveckling av den digitala plattformen SLI tillsammans med

leverantör och andra mediecentraler,
• varit tekniskt stöd för implementeringen av fj ärrundervisning som bedrivs i hela länet,
• varit projektledare i “Aktivt liv” som riktar sig mot äldreomsorgen för

tillgängliggörande av kultur och aktiviteter,
• tagit fram en handlingsplan för hur vi fortsatt ska arbeta med MIK (Medie- och

informationskompetens) i länets kommuner,
• tagit fram produkter, information och utbildningar inom programmering och digital

NO-utrustning.
• Tagit fram och erbjuder möteshanteringssystem till t.ex. kommunfullmäktige i flera

av länets kommuner.

Utbildning och erfarenhetsutbyte
Under 2017 har Mediacenter arbetat systematiskt med utbildning och erfareiihetsutbyte. Vi
har haft som mål att erbjuda utbildning till alla länets kommuner för att kunna dra full nytta av
produkter som man har köpt via Mediacenter. Vi når här uppsatta mål men behöver utveckla
bättre rutiner och erbjuda fler nivåer av utbildningar som framgår i de kvalitetsutvärderingar
som gjorts. Att sprida kunskap och erfarenheter är en stor del av verksamheten och är en av
Mediacenters viktigaste uppgifter. Vi har under året haft stort deltagande i de nätverk och
konferenser som bedrivits inom IKT-pedagogik, digitala läromedel och skolbibliotek. Vi har
också under året informerat om verksamheten i de regionala nätverken för skolchefer,
utvecklingsledare inom barn och utbildning samt inköpschefsgmpp.
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Samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom
närliggande län
Mediacenter har som målsättningar att arbeta i samverkan med andra regionala och nationella
aktörer inom kompetensområdet. Under 2017 har alla mål uppnåtts och några exempel är:

• att vi driver tillsamrnans med Regionbiblioteket Jönköpings län ett
skolbiblioteksnätverk som är aktivt.

• att vi är med i styrgruppen och projektleder “Aktivt liv” som drivs av Folkhälsa
Region Jönköpings län.

• att vi har varit delaktiga i arbetet med att implementera den regionala digitala agendan
som drivs av regionen.

• att vi nationellt har samverkat med andra mediecentraler och utvecklat fler
mötesplatser kring inköp och försäljning av AV-produkter.

• att vi ingår i det nationella nätverket KIvfiS (Kommunala mediecentraler i samverkan)
som träffas några gånger per år.

• att vi har genomfört träffar med UR på ledningsnivå.

Milj öarbete
Milj öarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt genom deltagande i Jönköpings konnnuns
Milj ödiplomering. Vi arbetar för att årligen bli milj ödiplomerade, vilket innebär att vi når de
uppsatta målen där vi haft som mål att minska det totala koldioxidutsläppet, minska
elförbrukningen och minska andelen brännbart avfall.

En god arbetsplats
Mediacenter är en attraktiv arbetsplats för medarbetare och vi bedriver ett strukturerat
arbetsmilj öarbete. Under 2017 har mycket internt verksamhetsutvecklingsarbete gjorts och
stora omställningar har genomförts. Vi har också påbörjat arbetet med att ta fram
kompetensutvecklingspianer för samtlig personal. 1 den årliga arbetsmilj öundersökningen går
att utläsa att personalen trivs och man är nöjd med sin arbetssituation. Det går också att utläsa
att ett antal personal upplever stress och att man har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter.
Friskhetsnärvaron har under 2017 varit lägre än de uppsatta mål och en stor del i detta är att
Mediacenter är en liten organisation och vi har fall av långtidssjuk-skrivningar under 2017
som ger stora genomsiag i denna statistik.

God ekonomisk hushållning
Kommunalförbundets resultat efter finansiella poster uppgår till 437 953 kr.
Resultatet innebär att kommunallagens balanskrav är uppfyllt och motsvarar även årets
balanskravsresultat.

För vidare ekonomisk redovisning, se särskild bilaga
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Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017

Kommunalfbrbundet Mediacenter Jönköpings län nedan kallat Mediacenter är sedan 2006 ett eget

kommunalförbund och har till syfte att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och

ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik. Kommunalförbundet

fungerar också som ett ledarskapsstöd för lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom

ramen för sitt kompetensområde.

Vid en tillbakablick på 2017 så har det varit ett mycket positivt och händelserikt år för Mediacenter.

Direktionen antog en ny vision för verksamheten i november 2016 som lyder “Genom samverkan

och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass inom digitaliseringens

möjligheter.” Utifrån vision och förbundsordning har tydligare och mätbara verksanihetsmål tagits

fram. Detta för att kunna utveckla verksamheten samt ge en bättre bild vad Mediacenter levererar

till länets kommuner. Utifrån verksamhetsmålen har också ett större förändringsarbete startats upp

med fokus på effektivisering, förbättringar och att utveckla verksamheten.

En del har varit omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt att nyanställa för att rusta med

ny kompetens inför framtiden.

Efter att en av medlemskommunema motsatte sig föreslagen höjning av medlemsavgiften i budgeten

för 2017, så beslutade direktionen att anta en budget med negativt resultat. Med hänvisning till

synnerliga skäl så beslutades det också att eventuellt underskott får tas från Eget kapital.

Film och Media

1 Mediacenters uppdrag ingår att tillhandahålla ett brett och högkvalitativt utbud av film och

digitala läromedel. Vid jämförelser med andra regionala mediecentraler har Mediacenter ett kvalitativt

och brett utbud av utbildnings-, dokumentär- och spelfilmer. 1 statistiken för 2017 har antalet

sfreamade filmer ökat men de tidigare stora ökningarna har börjat plana ut. Fortsatt ökar antalet

elever som har egna konton för att streama film. Vi har under året arbetat med att öka kvalitén i de

digitala tjänsterna med nya möjligheter och digitala tjänster för pedagoger och elever.

Efterfrågan på tjänster inom film och webbproduktion som att filma konferenser, utbildningar och

politiska sammankomster har ökat kraftigt och vi har utökat denna service under året.

Med dessa tjänster får länets kommuner ett brett och likvärdigt utbud och möjligheter att använda

sig av kvalitativa digitala tjänster inom film och media.

Försäljning och teknik

2017 har efterfrågan på. våra produkter och installationstj änster fortsatt att öka. Den sammanlagda

försäljningen av teknik och installation har ökat med ca 5,9 % jämfört med 2016. Vi har för att kunna

möta den ökade efterfrågan arbetat intensivt med dels att förbättra interna rutiner, ändra arbetssätt

och även ett större förändringsarbete med organisationen då vi har flera pensionsavgångar inom

denna verksamhetsgren. 1 detta förändringsarbete har vi också börjat med att införa digitala system

för hantering av ärenden och rapportering.

Utbildning, projekt och samverkan

2017 har Mediacenter varit mycket aktiva och genomfört fler insatser än tidigare år inom utbildningar,

nätverkande och projekt. Vi har fokus på att ge utbildning och stöd som är kopplat till försäljningen av

produkter inom interaktiva skrivtavlor och surflattor. Mediacenter har också arrangerat studieresor

Sida lay 10



med i a !center

Mediacenter Jönköpings län

222000-1826

FÖRVALTMNGSBERÄTTELSE 2017 forts..

som varit mycket populära till nationella konferenser inom IKT med deltagande från alla länets
kommuner. Under året har vi arbetat tillsanirnans med flera kommuner i utvecklingsprojekt inom IICT
och digitala tjänster samt varit stöd vid kompetensutveckling och studiedagar i ett flertal kommuner.
Vi arbetar i ett större utvecklingsprojekt riktat mot äldreomsorgen tillsammans med Foikhälsosektionen
som heter “Aktivt liv”. Där har vi projektledaransvar som kommer ge äldre i länet möjligheter att
tillgodogöra sig av kulturevenemang och ta del av möjligheterna som ges med digitaliseringen.

Aneby
Eksjö
Gislaved

Gnosjö

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd
Vetlanda

Värnamo

154
396
690

224

267

3 143

169

718

264

437

315

634

789

God ekonomisk hushållning

Årets resultat på + 437 tkr innebär att Kommuna]förbundets ekonomiska målsättningar för 2017 är uppfrllda,
dvs har en budget i balans. Övriga ekonomiska mål enligt nedan.

Budget Utfall Utfall
M1&uppfli1jning 2017 2017 2016

Medlenis avgift i tkr 8 200 8 200 8 200

Eterna intäkter i tkr 3 000 3 804 3 728

Rörelseresultat i tkr -545 439 325

Soliditet 40% 47% 42%

Medlemsintäkter från
kommunerna 2017 (i tkr)

Budgetuppföljning 2017 (i tkr)

Utfall Budget Utfall
Rörelseintäkter 2017 2017 2016
Medlemsavgifter o bidrag 8 525 8 620 8 574
Extema avtal 3 804 3 000 3 728
Nettoomsättning 40679 27375 38093
Övriga intäkter 1188 1 050 1 039
Summa rörelseintäkter 54 196 40 045 51 434

Rilrelsekostnader

Handelsvaror -34 257 -23 200 -32 510
Personalkostnader -10 427 -10 250 -9 754
Filnilicenser -3 452 -2 250 -3 229
Övriga kostnader -5 604 -4 875 -5 616
Summa rörelsekostnader -53 740 -40 575 -51 109

Rörelseresultat 456 -530 325

Avskrivningar -17 —15 0

Resultat fire finansnetto 439 -545 325

Finansnetto -2 40 10

aeftFlänsnetto 4_

Totalt 8200

Balanskravsutredning: (1 tlcr)
Årets resultat 437
Justering för reavinster -_____ 0

Balansklavsresultat: 437
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FEMÅRIGT FINANSIELLT SAMMANDRAG
Belopp i tkr

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 40679 38093 32362 30830 22297

Verksanihetensövrintäkter 13517 13341 13618 14004 14541
Verksamhetens kostnader -53 757 -51 109 -45 329 -44 801 -36 536
Finansiellt netto -2 10 25 98 118
Årets resultat efter fmansnetto 437 335 676 131 420

Likvida medel & finansiella plac 3 689 2 132 2 370 3 309 3 474
Balansomslutning 15377 15858 14487 16516 15291

Soliditet 47% 42% 44% 35% 36%

Kassalikviditet 159% 157% 159% 159% 145%

Balanslikviditet 186% 173% 180% 173% 156%

Skuldsättningsgrad 1,2 ggr 1,4 ggr 1,3 ggr 1,9 ggr 1,8 ggr

INVESTERINGAR
Konmiunalförbundets investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till 75 960 kr
och har finansierats med egna medel.

MILJÖINFORMATION
Kommunalförbundet är sedan 2006 milj ödiplomerat av Jönköpings kommun.

RESULTAT OCH STÄLLMNG
Koinmunalförbundets resultat efter fmansiella poster uppgår till 437 953 kr.
Resultatet innebär att kommunallagens balanskrav är uppfyllt.
Årets resultat motsvarar även årets balanskravsresultat.
Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATUTJÄMNTNGSRESERV
Med stöd i kommuriallagens kap 8. § 3d och enligt direktionsbeslut, så har 410 000 kr
avsatts i en resultatutj ämningsreserv 2015.
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RESUTJTATRÄKNING Not

2017-01-01

--2017-12-31

2016-01-01

--2016-12-31

Verksamhetens intäkter
Medlemsintäkter (Jkpgs läns kommuner)
Extema avtalskunder
Nettoomsättning
Övriga bidrag och intäkter
Summa verksamhetens intäkter

8 200 000
3804492

40 679 381
1 513 592

54 197 465

8 200 000
3 728 593

38094779
1 413 012

51436384

Verksamhetens kostnader
Handeisvaror och liknande kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Verksamhetens nettoresultat

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Årets resultat

-34 257 451
-9 055 918

-10 426 905
-53 740 274

-32 509 719
-8847283
-9754 110

-51 111 112
1

2

-16 880 0

440311 325272

13 203
-15 561

26 374
-15 949

437 953 335 697
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BALANSRÄKNING Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstilgångar
Maskiner och inventarier

Summa materiella anläggningstifigångar
59 080

59 080

SUMMA TILLGÅNGAR

4
5

2 201 262
7413 172

134 526
1 879 699
3 688 847

15317506

15 376 586

1539264
10212468

127532
1 846 754
2 132 162

15858180

15858180

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15376586 15858 180

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
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Inga Inga

Inga Inga

3 0

0

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Kundforclringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6 7 151 050 6 713 097

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 143 612 6 878 445
Övriga skulder 658 020 1 009 076
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 1 423 904 1 257 562
Summa kortfristiga skulder 8 225 536 9 145 083
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Kassaflödesanalys
2017 2016

Den löpande verksamheten
Årets resultat 437 953 335 697
Justeringför poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 16 880 0
Bokförd reavinst 0 -37 000
Netto 454 833 298 697

Kassaflödefrån den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 454 833 298 697

Förändringar i rörelsekapital
Kortfristiga fordringar, ökning (-), minskning (+) 2 759 357 -1 815 467
Varulager, ökning (-), minskning (+) -661 998 206 971
Kortfristiga skulder och avsättningar, ökning (+), minskning (-) -919 547 1 035 446
Kassaflödefrån löpande verksamheten 1 632 645 -274 353

Investeringsverksamheten
Försäljning av maskiner & inventarier 0 37 000
Inköp av maskiner & inventarier -75 960 0
Kassaflödefrån investeringsverksamheten -75 960 37 000

Årets kassaflöde 1 556 685 -237 353
Likvida medel vid årets början 2 132 162 2 369 515
Likvida medel vid årets slut 3 688 847 2 132 162

2017 2016

Kassaochbank 3688847 2132162
Kortfristig placering 0 0

3 688 847 2 132 162
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NOTER

REDO’L[SNINGSPRINCIPER

Kommunalförbundets årsredovisriing är upprättad enligt Kommunal redovisningslag
(SFS 1997:614) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Detta motsvarar god redovisningsed.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Övriga tillgångar & skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intiktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tilgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella

Varulager
Varulager har värderats till det lägsta av dess anskaf&iingsvärde och dess
nettofc5rsälljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäijningvärde avses varornas
beräknade försäljriingspris minskat med försäljningskostnader. Den valda
värderingsmetoden innebär att inkurans beaktats.

Materiella anläggningstifigångar
Avskrivningar baseras på anskaffningsvärden och sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
- Maskiner och inventarier 20-33%

Resultatutj ämningsreserv
Med stöd i komnnmallagens kap 8. § 3d och enligt direktionsbeslut, så får avsättningar
göras med max 5 % av det årliga medlemsavgifisuttaget till en resultatutjämningsreserv.
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NOT 1 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER,

ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER

Medelantalet anställda 2017 2016
Kvinnor 1,0 1,0
Män 17,5 18,0

18,5 19,0

Direktionen och ledande befattningshavare 2017-12-31 2016-12-31
Antal Varav män Antal Varav män

Direktionen 13 54% 13 54%
Förbundschef 1 1 1 1

Löner och ersättuingar har uppgått tifi 2017 2016

Anställd personal och styrelseledamöter 7 558 998 7 130 342
Totala löner och ersättningar 7 558 998 7 130 342

Sociala avgifier enligt lag och avtal 2 431 444 2281 788
Pensionskostnader 366 874 339 090
Totala sociala avgifter och pensionskostnader 2 798 318 2 620 878

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader 10 357 316 9 751 220

NOT 2 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER 2017 2016

Övrigränta 13203 26374
13203 26374

NOT 3 MASKINER & INVENTARIER 2017 2016

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 991 979 1187 863
Försäljningar/IJtrangeringar 0 -195 884
Årets anskaffiuingar 75 960 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 067 939 991 979

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Iiigående ackumulerade avskrivningar enligt plan -991 979 -1187 863
Försäljningar/Utrangeringar 0 195 884

Årets avskrivningar enligt plan -16 880 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 008 859 -991 979

Bokfört värde: 59 080 0
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NOT 4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER / IJPPLIJPNA INTÄKTER 2017 2016

Förutbetalda hyror 311 717 301 578
Upplupnaintäkter 6000 16000
Övriga poster 1 561 982 1 529 176
Summa 1 879 699 1 846 754

NOT 5 KASSA OCH BANK 2017 2016

Checkräkningskonto 1 924 135 876 192
Sparkonton 1 764 712 1 255 970

Summa 3 688 847 2 132 162

NOT 6 FÖRÄNIJRING AV EGET K4PITAL 2017 2016

Eget kapital vid årets ingång 6 713 097 6 377 400
Årets resultat 437 953 335 697

Summa eget kapital vid årets utgång *) 7 151 050 6 713 097
*) Varav resultatutjämningsreserv 410 000 410 000
*) Övrigt eget kapital 6741 050 6303 097

NOT 7 IIIPLUPNA KOSTNADER / FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2017 2016

Semesterlöner 423 219 368 191
Upplupna pensioner 354 562 326 817
Upplupna sociala avgifter & särskild löneskatt 233 228 209 785
Förutbetalda mediatjänster 13 918 10 421
Övrigaposter 398977 342348

Summa 1 423 904 1 257 562
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Revisorerna i Mediacenter Jönköpings län

Till
fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberätt&se för år 2017
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län (organisationsnunimer 222000-
1826) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utfiirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den iririldning och omfattning som behövs för att ge rinilig grund
för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer san]mantaget att direktionen i kommunalförbundet har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de fmansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi tilstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Sida 1 av2



Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Jönköping 2018-04-18

Underskrifter

/ f

/ \ren besson ‘Bengt Karlsson

/

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapport (daterad 2018-03-16)
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Sammanfattning
Vi har fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning för
räkenskapsåret 2017.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna
ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommunalförbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen

Årets resultat uppgår till 437 tkr. Verksamhetens intäkter ökar med 5,4 % jämfört med
2016. Motsvarande kostnadsökning i verksamheten är 5,2 % jämfört med 2016.
Balanskravsresultatet uppgår till 437 tkr för 2017.

Soliditeten ökar till 46,5 % jämfört med 42,3 % 2016 till följd av förbättrat eget kapital
samt lägre balansomsiutning.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska direktionen i kommunalförbundet i
budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår granskning visar att kommunalförbundet redovisar ett resultat på 437 tkr.

Vi bedömer därmed att kommunalförbundet uppfyller finansiella mål för 2017.

Verksamhetsmässiga mål

Vår granskning visar att verksamhetsmålen presenteras övergripande utifrån årets
arbete i förvaltningsberättelse samt i verksamhetsberättelse där en närmare
beskrivning av måluppfyllelse framkommer. Målen uppnås till största del, förutom kring
väntetiden kopplat till teknisk service inom området elektronik och IT.

Vi bedömer att verksamhetsmässiga mål till största del uppfyllts för 2017.

1 Kommunallag (1 991:900)
Granskningsrapport 2017.docx 2
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2 Bakgrund

2.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets årsredovisning har
upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redo
visningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

2.2 Revisionskriterier
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer

— Kommunallag och kommunal redovisningslag

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

— Interna regelverk och instruktioner

2.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3.Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen
av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkningen

• Balansräkningen

• Kassaflödesanalysen

• Tilläggsupplysningar.

Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

— Intervjuer med berörda tjänstemän

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

2 Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Granskningsrapport 2017.docx 3
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2.4 Ansvarig styrelse
Granskningen avser den av kommunalförbundets förbundsdirektions avlämnade
årsredovisning.

Rapporten är saklighetsgranskad av förbundschef Jan Fransson samt ekonom Thomas
Cronborg.

2.5 Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Johan Lagerqvist, auktoriserad revisor, samt Hadi
Gabro, revisorsassistent.

3 Resultat av granskningen

3.1 Årsredovisningen
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2017. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisn ingen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i
årsredovisningen.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommunalförbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rätt
visande bild av kommunalförbundets resultat och ställning.

3.2 Redovisningsprinciper
1 årsredovisningen anges under avsnittet “Redovisningsprinciper’ att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
KRL och RKRs rekommendationer.

1 vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via
intervjuer med tjänstemän samt översiktlig avstämning av kommunalförbundets
årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer.

Bedömning

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunalförbundet huvudsak
efterlever RKRs rekommendationer.

3.3 Balanskrav
Ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas
i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte

Granskningsrapport 2017.docx 4
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reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information4om beräkning och
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i
KRL och KL.

1 KL stadgas även att kommuner och kommunalförbund ska ha en god ekonomisk
hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att
det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre
sikt urholkar kommunalförbundets ekonomi.

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltnings
berättelsen. Kommunalförbundets överskott för året uppgår till 437 tkr. Inga
realisationsvinster! -förluster under året. Därmed uppgår balanskravsresultatet för 2017
till 437 tkr. Kommunalförbundets ekonomi är därmed i balans för 2017.

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.

3.4.1 Finansiella mål

Kommunalförbundet redovisar ett balanskravsresultat om 437 tkr vilket innebär att
finansiella mål uppfylls.

3.4.2 Verksam hetsmål

Kommunalförbundet redovisar olika verksamhetsmål kopplat till olika delar inom
verksamheten såsom utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala
läromedel, teknisk service inom området elektronik och IT, gemensam anskaffning av
elektronisk och teknisk utrustning, utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg,
utbildning och erfarenhetsutbyte, samverkan, miljöarbete, en god arbetsplats. Målen
framgår dels av förvaltningsberättelse men även av verksamhetsberättelsen för året.
Målen uppnås inom ovan nämnda områden, förutom kring teknisk service inom
området elektronik och IT där väntetiden överstigit 4 veckor till följd av ökad försäljning
samt långtidssjukskrivning på personal.

Granskningsrapport 2017.docx 5
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3.5 Resultaträkning

-51 111 -45329

Belopp i tkr 2017-12-31 ] 2016-12-31 2015-12-31

Balansomsiutning 15 377 15 858 14 487

Redovisat eget kapital 7 151 6 713 6 377

Soliditet redovisad 465% 423% 44,0%

Omsättningstillgangar 15318 15858 14487

Kortfristiga skulder 8 226 9 145 8 037

Balanslikviditet 186% 173% 1 180%

3.7 Kassaflöde
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2.

Av kassaflödesanalysen framgår att kommunalförbundets verksamhet under år 2017
givit ett överskott på 1 633 tkr. Inköp av materiella anläggningstillgångar bidrar till en
minskning med 76 tkr. Förändringen av likvida medel uppgår därmed till 1 557 tkr.

Granskningsrapport 2017.docx

Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr Utfall Budget Utfall Utfall
201 7-1 2-31 2017 2016-1 2-31 201 5-1 2-31

54 196 51 436

11,9%Förändring % jämfört med 5,4%
föregående år

Verksamhetens kostnader inkl. -53 757
avskrivningar

Förändring i % jämfört med 5,2%
föregående år

Finansnetto -2

45 98040 045

-40 590

40

-505Resultat 437

3.6 Balansräkning

12,8%

10

335

25

676
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KPMG, dag som ovan

Johan Lagerqvist
Auktoriserad revisor
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medla center

Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i:
Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun GISLAVEDS KOMMUN
Mullsjö kommun ANKOM
Nässjö kommun 2018 -04- 20Sävsjö kommun
Tranås kommun Dnr DpI

Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Vämamo kommun

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2017 samt hemställan om ansvarsfrihet,
avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.

1 enlighet med § 6 i förbundsordningen och kap.9 § 20 i kommunallagen översändes härmed
revisorernas berättelse för år 2017 avseende kommunalförbundet Mediacenter Jöriköpings län.

Hemställan
• att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län

avseende 2017 godkänns.
• att kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i kommunalförbundet

Mediacenter Jönicöpings län ansvarsfrihet för år 2017.

Beslut översändes snarast till:

Mediacenter Jönköping län
Att: Jan Fransson
Box 1027
551 11 JÖNKÖPING

Jönköping 2018-04-18

Mediacenter Jönköpings län

/1/ //
‘Fransson

Förbundschef

Bilagor:
1. Förbundschefen har ordet
2. Verksarnhetsberättelse
3. Årsredovisning
4. Revisionsberättelse



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §215 Dnr: KS.2018.103

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Mediacenter i
Jönköpings län

Ärendebeskrivning
Mediacenter i Jönköpings län har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse
för 2017. Årets resultat är 438 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av resultat och ställning i
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Beslutsunderlag
Följebrev daterat den 18 april 2018
Förbundschefen har ordet, daterat den 18 april 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Förvaltningsberättelse 2017
Revisionsberättelse daterad den 18 maj 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018, § 194

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2017 för
Mediacenter i Jönköpings län, samt

att bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Till medlemmarna i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län:
Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosj ö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Vämamo kommun

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2019.

Utdrag ur Mediacenter Jönköpings läns förbundsordning § 14,
“Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd
med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budgeten fastställs av direktionen
före november månads utgång”.

Översänder härmed förslag från direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län avseende budget 2019.

Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast
2018-09-14 till:

Mediacenter Jönköpings län
Att: Jan Fransson
Box 1027
55111 JÖNKÖPTNG

Eller via e-post: jan.fransson@mcenter.se

Jönköping 2018-05-04
Mediacenter Jönköpings län

Jan Fransson
Förbundschef

Bilaga 1; målsättningar och ekonomisk 3 -årsplan 2019-2021
Bilaga 2; förslag till budget 2019

Box 1027, 551 11 JÖNKÖPING. Tel.036-19 9500
www.mcenter.se



Bilaga 2

Okat medlemsuttag
enligt 3-årspian

Inga indikationer på
minskad kundstock.
Dock är merparten
1-åriga avtal.

medla center

Belopp i tkr

Resultaträkning (Budgetförslag)

INTÄKTER

- Medlemsintäkter (Kommuner Jkpgs län)

- Lönebidrag

Summa medlemsintäkter o bidrag

- Externa kundavtal

- Försäljning AV-material

- Teknikertjänster (Installationer / service mm.)

- Extema Teknikertjänster (installationer mm)

- Kurser / Konferenser / Uthyrning

- Ovriga intäkter

Summa försäljningsintäkter

SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER

- Kostnad sålda varor

- Kostnad för extern installationshjälp mm.

- Lokalkosinader (Hyra, städ & el)

- Lönekostnader (inlcl soc.avg)

- Div. verksainhetskostnader (Analyser mm)

- Kostnader för kurs- / konf.verksamhet

- Komp.utv / Utbildn / Tj.resor / Övr pers.kostn

- Styrelse- / Revisionskostnader / Juridisk hjälp

- Kopieringslicenser & Filminköp

- Projekt

- Försäkringskostnader / Bevakning

- Telefoni / datakornmunikation / supportavtal m.m.

- Förbrukningsinvent / Verktyg / Lokaltillbehör m.m.

- Driftkostnader bilar

- Transporter / Fraktkosmader

- Marknads- & PR-kostnader

- Övriga kostnader

SUMMA KOSTNADER

Fortsatt bra
orderingång jan
2018. Men
förmodligen ingen
större försäljning av
ipads. Vi gör en
bedömning att vi
kan nå 27 mkr i
bruttoförsäljning
och TB på ca 2,4 mkr
helåret 2019.

Budget
2019

9 500

275

9775

3 500

27 000

3 000

200

350

900

34 950

44 725

9,00%

-24570

-200

-1435

-10 750

0

-300

-450

-360

-3 100

0

-210

-l 780

-450

-650

-100

-150

-75

-44 580

Budget
2018

9 250

30 000

2 400

0

300

800

37 000

46 625

8,12%

-27 475

0

-10 500

0

-250

-450

-360

-2 800

0

-195

-16u0

-450

-625

-150

-150

-75

-46 500

Utfall

8 525

37 290

3 000

389

361

827

45671

54 196

9,09,X

-33 900

-1 344

-10 104

0

-460

-412

-249

-3452

-67

-177

-1807

-523

-538

-72

-214

-55

-53 740

—l2fi’all
2016

8 200

374

8 574

3 728

35 188

2 576

329

334

705

42 860

51 434

8,46°Å

-300

-l 309

-9 485

-135

-278

-308

-348

-66

-181

-1 828

-p0

-549

-208

-95

-80

-51 109

1 lönebudgeten
ingår satsningar på
installation / service
/ marknad mm.
Detta för att klara
den ökade
efterfrågan och för
att klara satta
målsättningar.

Följer i stort sett
elevunderlaget.
(Se externa
intäkter

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
&FINANSNETTO

- Avskrivningar

RESULTAT FÖRE FINANSNETTO

145

Till viss del
elevunderlags
baserad. (se ovan)
Ökade kostnader för
utveckling av tex e
handel och
uppföljningsverktyg.

125

-50

456

95

325

-17

92

Återföring av avsättning avseende personalomstrukturering: 73

PO-kostnad (sep-dec 2015): -73

- Finansiella intäkter (Räntor mm.)

- Finansiella kostnader (Bankkostnad, räntor)

SUMMA FINANSNETTO

439

0

325

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

15

-15

0

95

25

-15

10

102

13

-15

-2

26

-16

10

Det budgeterade
driftresultatet på
+95 tkr för 2019,
ligger i linje med de
uppsatta
ekonomiska
målsättningarna på
1% av medlems
intäkten.

Läs mer om budget
2019 i vårt
dokument:
“Målsättningar och
ekonomisk 3-årsplan
2019-2021.

437 335
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Belopp i kr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

2019-12-31
Budget•

75 000
75 000

2018-12-31
Plan

125 000
125 000

2017-12-31
Utfall

59 080
59 080

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7 348 050 7253050 7151050

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 548 050 1545050 15 376 58

Varulager m.m. 1 500 000 1 500 000 2 201 262
Kundfordringar 8 857 000 9 000 000 7 413 172
Övrigafordringar 125000 125000 134526
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 500 000 1 500 000 1 879 699
Kassaochbank 3491050 3203050 3688847
Summa omsättningstillgångar 15 473 050 15 328 050 15 317 506

SUMMA TILLGÅNGAR 15 548 050 15 453 050 15 376 586

Avsättningar 0 0 0

Korifristiga skulder
Leverantörsskulder 6 000 000 6 000 000 6 143 612
Övriga skulder 1 000 000 1 000 000 658 020
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 200 000 1 200 000 1 423 904
Summa kortfristiga skulder 8 200 000 8 200 000 8 225 536

Nyckeltal (Soliditet): 47,3% 45,5% 46,5%

Sid 2 av 3
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Bilaga 1

Målsättningar och ekonomisk 3-årspian avseende 2019-2021

Mediacenters verksamhet
Förbundets ändamål och uppgifter, utdrag ur förbundsordningen.

§ 3 Förbundets ändamål

Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för
kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan
och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik.

Genom att samverka i kommunalförbund är strävan dessutom att skapa bättre förutsättningar för
kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunalförbundet bedriver för sina
medlemmars räkning. Kommunalförbundet skall också fungera som ett ledarskapsstöd för lärande
och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kunskapsområde.

§ 4 Förbundets uppgifter

Kommunalförbundets uppgifter är;

1. utlåning och distribution av film, ljudprogram och andra läromedel,

2. teknisk service inom området elektronik och IT,

3. gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning,

4. utveckling av IT-medla som ett pedagogiskt verktyg,

5. utbildning och erfarenhetsutbyte,

6. samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

Övergripande strategi/målsättning.
Mediacenters direktion fastslog den 25 november 2016 följande vision för Mediacenter: “Genom
samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass i digitaliseringens
möjligheter.” Utifrån visionen och uppdraget ska Mediacenter vara en serviceresurs inom
kompetensområdet IT, Media och Teknik för alla länets kommuner. Skolan och utbildningsväsendet
kommer fortsatt vara de största användarna men ett övergripande mål är att Mediacenter ska vara
en resurs för all kommunal verksamhet. Detta är en stor utmaning där både resurser och arbete
kommer att krävas att förankra Mediacenters verksamhet ute i kommunerna men även att arbeta
systematiskt med information om möjligheterna med hur man använder Mediacenters tjänster. Att
vara en serviceresurs inom IT, Media och Teknik kräver också att Mediacenter har rätt kompetens
och följer med i den snabba utvecklingen. Omvärldsbevakning inom kompetensområdet och att
sprida kunskap till länets kommuner blir en allt viktigare del av Mediacenters uppdrag.

Utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala läromedel
Den största vinsten med samverkan i Mediacenter rent ekonomiskt är inköpen och den digitala
plattformen som Mediacenter erbjuder av film och medla. Målsättningen är att erbjuda länets
kommuner det största och kvalitativt bästa utbudet av utbildningsfilm & media som är
kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt i jämförelse med andra mediecentraler eller andra
leverantörer. Mediacenter ska arbeta tydligare och vara mer aktivt med omvärldsbevakning av
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digitala läromedel och tillhandahålla digitala läromedel som ryms inom kompetensområdet ljud och
bild som möjliggör likvärdighet inom detta område.

Teknisk service inom området elektronik och IT
Mediacenter ska erbjuda en kvalitativ och effektiv rådgivning till alla länets kommuner inom ljud och
bild. Målet är att länets kommuner ska ha de modernaste och bästa installationerna som är hållbara
över tid, enkla att använda och ekonomiskt effektiva. Mediacenter ska erbjuda möjlighet till att
reparera, utföra service och ge kostnadsförslag på reparationer av produkter vi säljer och hantera
ga ra ntiä renden.

Gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning
Mediacenter har som mål att vara förstahandsvalet vid förmedling av AV-produkter till länets
kommuner. Alla produkter som Mediacenter förmedlar följer den inköpspolicy som är väl förankrad i
länets kommuner. Utbudet inom AV-produkter ska vara brett, modernt, utprövat och bidra till en
ökad kvalité i länets kommuners verksamheter. Mediacenter ska erbjuda alla länets kommuner
kostnadsfri rådgivning och möjlighet till service både inför och efter köp. Ett mål i rådgivningen är att
tydligt informera och uppdatera om produkter vi förmedlar och att utveckla detta digitalt.
Mediacenter ska erbjuda korta och kostnadsfria leveranser av produkter i samverkan med alla länets
kommu ner.

Utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg
För att kunna hänga med i den allt snabbare utvecklingen ska Mediacenter systematiskt arbeta med
verksamhetsutveckling och erbjuda länets kommuner rådgivning och kompetens inom ljud och bild.
Mediacenter ska också vara en resurs i den alltmer framträdande digitaliseringen av de
verksamheterna 1 länets kommuner. Att arbeta med omvärldsbevakning är en förutsättning för att
kunna bedriva verksamhetsutveckling. Inom ramen för kompetensområdet och ekonomiska resurser
ska Mediacenter erbjuda länets kommuner möjlighet att i projektform pröva och utvärdera idéer
inom IKT samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets kommuner.

Utbildning och erfarenhetsutbyte
Ett övergripande mål är att Mediacenter ska ge länets kommuner de bästa möjligheterna att inom
sitt kompetensområde skapa förutsättningar att få fram välutbildade länsbor som kan skapa tillväxt,
vara konkurrenskraftiga och innovativa i framtiden. För att göra detta krävs förutom moderna och
digitala verktyg och tjänster även utbildning och erfarenhetsutbyte. Mediacenter ska erbjuda
utbildning till alla länets kommuner dels för att kunna dra full nytta av produkter som man har köpt
via Mediacenter men även spetsutbildning inom kompetensområdet. Att sprida kunskap och
erfarenheter blir en av Mediacenters viktigaste uppgifter. Att vara aktivt och erbjuda möjligheter för
erfarenhetsutbyte, samordning och stöd till alla länets kommuner inom sitt kompetensområde är ett
av de viktigaste målen och en av de stora utmaningarna där digitaliseringen ger stora möjligheter.

Samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom
närliggande län
Mediacenter ska arbeta aktivt som organisation genom att delta och vara en del ett större
sammanhang tillsammans med samarbetspartners och leverantörer så väl regionalt som nationellt.
Ett mål med samverkan är att utveckla verksamheten och att vara en effektiv och långsiktig resurs för
länets kommuner samt vara en viktig samarbetspartner för regionen inom kompetensområdet.
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MHjöarbete

Miljöarbetet som Mediacenter bedriver görs för att minska verksamhetens direkta och indirekta
miljöpåverkan och därmed styra mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöarbetet bedrivs på ett
strukturerat sätt genom deltagande i .lönköpings kommuns Miljödiplomering. Med detta arbete får vi
kontinuitet och ett nytänkande 1 miljöarbetet där arbetet med miljöfrågor går långt utöver vad lagen
kräver.

En god arbetsplats

Mediacenter är och ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar och behåller den bästa personalen
för uppgiften. Arbetet med arbetsmiljö bedrivs strukturerat och syftar till att Mediacenter är en
lärande organisation där personalen upplever arbetsmiljön positiv och kan vara med och påverka och
utveckla sin arbetssituation och Mediacenter som organisation.

God ekonomisk hushållning

Den ekonomiska hanteringen sker operativt dels enligt rutiner mellan förbundschef och ekonom och
dels enligt rutiner mellan förbundschef och arbetsutskott samt direktion. Rutiner för den ekonomiska
hanteringen har funnits många år och är väl förankrad. Vidare finns i förbundsordningen beskrivet
vilken möjlighet till kontroll medlemmarna har och hur budgetprocess och övrig insyn ska gå till.

Mediacenteriönköpings län följer kommunallagens kapitel 8 där det står att läsa att varje kommun
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer ska ha en “god ekonomisk
hus ålning”.

Kommunalförbundets ekonomiska målsättningar är:

• Att uppfylla det kommunala balariskravet, dvs ha en budget 1 balans.
• Att ha ett rörelseresultat på minst 1% av skatteintäkterna (medlemsintäkterna)

Matris över ekonomiska mål
Matrisen beskriver Mediacenters ekonomiska målsättningar och utfall.
Uppföljning sker årligen i Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.

2017 2018 2019 2020 2021
Utfall Budget Plan Plan Plan

Medlemsavgift i tkr 8 200 9 250 9 500 9 750 10 000
Rörelseresultat i tkr 440 92 95 97 100
Soliditet 47% 45% 47% 48% 49%

Utblick 2019-2021

1 den värld av media och teknik vi lever i sker förändringar snabbt och det är av vikt att vi är lyhörda
förvad våra ägare vill. De senaste årens ökade försäljning av AV-relaterad teknik gör att allt fler
efterfrågar tjänster kopplat till dessa såsom support och utbildningar. Enligt förbundsordning ska
support-, informations- och utbildningsverksamhet vara medlemsfinansierat.

Medlemsavgiften finansierar delar av verksamheten med hjälp av intäkterna från försäljning av film
och medla till andra än Jönköpings län. Av punkterna ovan i framtida verksamhetsinriktning framgår
att det är medlemsfinansierad verksamhet som efterfrågas mest vilket innebär att
finansieringsfrågan gällande dessa verksamheter kommer att vara en viktig fråga framöver.
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Direktionen avser att höja medlemsavgiften årligen med 250 tkr under 3-årsperioden 2019-2021.

Detta beroende på följande orsaker:

Under de senaste åren har vi haft en kraftig ökning av befolkning i regionen vilket gör att

fler elever, pedagoger och kommunal personal använder Mediacenters tjänster. Ökningen

av befolkningen ser vi kommer att fortsätta öka under denna period. Det innebär att

kostnaderna för upphovsrätter av filmer och användare i system kommer att öka. Den

beräknade kostnadsökningen är årligen cirka 150 tkr.

För att nå uppsatta mål och bibehålla kvalitén har vi idag en personalstyrka som är

anpassad för att klara uppdraget och målen. Planerade lönejusteringar beräknas ligga på

drygt 2 % enligt förhandlade avtal för 2019. Den totala kostnadsökningen för

lönejusteringar beräknas att bli cirka 170 tkr per år.

. lndexökade kostnader som hyror, bevakning, städ och övriga avtal uppskattas att öka i

kostnad med cirka 70 tkr per år.

Ökade medlemsavgifter täcker en del av de beräknade ökade kostnaderna. Den andra delen kommer

att hanteras med fortsatta effektiviseringar av verksamheten.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §216 Dnr: KS.2018.114 2.4.7

Samråd inför fastställande av Mediacenters Jönköpings läns budget
2019

Ärendebeskrivning
Mediacenter i Jönköpings län har översänt förslag till budget 2019 för samråd
till medlemmarna i kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län.
Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter sänds till Mediacenter
i Jönköpings län senast 14 september.

I budgetförslaget framgår att Mediacenter har för avsikt att höja
medlemsavgiften inför 2019. För Gislaveds kommun innebär förslaget en ökad
kostnad med 15 tkr. (773 tkr 2018 och 788 tkr 2019)

Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län är sedan 2006 ett eget
kommunalförbund och har till syfte att tillvarata kommunernas intressen,
främja samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik
och elektronik. Kommunalförbundet fungerar också som ledarskapsstöd för
lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt
kompetensområde.

Beslutsunderlag
Följebrev till samråd, daterat den 4 maj 2018
Bilaga 2 - Budgetförslag
Bilaga 3 - Målsättningar och ekonomisk 3 årsplan 2019-2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018, § 195

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka Mediacenter i Jönköpings läns budgetförslag 2019.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



































GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §153 Dnr: KS.2018.71

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017, Stiftelsen Torghuset

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Torghuset har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för
2017. Årets resultat är ca 620 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte
handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Föreståndaren för Stiftelsen Torghuset tillsammans med ordföranden i
Stiftelsen Torghuset redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Stiftelsen Torghusets årsredovisning 2017
Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Torghuset 2017
Revisionsberättelse Stiftelsen Torghuset 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2018
Kommunstyrelsen den 11 april 2018, § 104

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Marie-Louise
Dinäss (S), Fredrik Sveningson (L) och Leif Andersson (-): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2017 för
Stiftelsen Torghuset, samt

att bevilja föreståndaren och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige







































GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §214 Dnr: KS.2018.72

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017, Stiftelsen
Isabergstoppen

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Isabergstoppen har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för
2017. Årets resultat är 1 650 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte
handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Beslutsunderlag
Stiftelsen Isabergstoppens årsredovisning och revisionsberättelse 2017
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018, § 183

Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2017 för
Stiftelsen Isabergstoppen, samt

att bevilja VD och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2017.

Jäv
Gunnel Augustsson (S) och Tommy Stensson (S) anmäler jäv och deltar inte i
handlägningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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______________________________________________________________________________________

SOCIALFÖRVALTNINGEN

ÅTERREMISS KF UTREDNINGSUPPDRAG AVSEENDE LAGLIGHET
OCH LIKSTÄLLIGHETSPRINCIPEN ENLIGT KOMMUNALLAGEN
MM

Inledning
Socialnämnden har tidigare inkommit två ärenden till Kommunfullmäktige, om en begäran att få
beviljat uppdrag från kommunfullmäktige att ansvara för asylsökande ensamkommande unga över 18
år.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden för att:
 i första hand juridiskt pröva laglighet och likställighetsprincipen för att använda kommunens

medel till ett statligt uppdrag som inte ligger inom kommunens uppdrag
 i andra hand utreda möjlighet till en annan boendelösning med mindre personalkostnader för

de ”ensamkommande unga”

Den kommunala självstyrelsen samt kommunala angelägenheter/befogenheter

Kommunallagen innehåller grundläggande bestämmelser om kommunerna och deras befogenheter
samt åligganden som tilldelats dem. Principen om kommunal självstyrelse finns i 1 kap. nya
kommunallagen. Den kommunala självstyrelsen gäller både sådan verksamhet som bedrivs med stöd
av kommunallagen och sådan som bedrivs med stöd i speciallag. Någon formellt fastlagd definition av
vad som avses med kommunal självstyrelse finns inte men den närmare innebörden av
bestämmelserna om kommunal självstyrelse belystes i förarbetena. Av förarbetena till den tidigare
lydelsen av regeringsformen (SFS 1974:152, omtryckt i SFS 2003:593) framgår att det varken ansågs
lämpligt eller möjligt att en gång för alla dra orubbliga och preciserade gränser i grundlag kring en
kommunal självstyrelsesektor och att arbets- och befogenhetsfördelningen mellan stat och kommun i
ganska vid omfattning i stället måste kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen. Det uttalades
vidare att det var av grundläggande betydelse för kommunernas kompetens att de utöver sina
särskilda åligganden hade en fri sektor inom vilken de kunde ombesörja egna angelägenheter och att
det inom detta område fanns utrymme för en kommunal initiativrätt. Det anfördes även att denna
initiativrätt kunde sägas bilda en kärna i den kommunala självbestämmanderätten som borde komma
till klart uttryck i regeringsformen (prop. 1973:90 s. 190).

Enligt 2 kap. 1 § KL får kommuner och landsting själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och
som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.
Denna reglering brukar benämnas kommunernas allmänna eller generella kompetens och det är
främst med stöd av den som kommunernas beslutande församlingar ska utöva sitt självstyre. Av
bestämmelsen framgår även att den allmänna kompetensen begränsas av att en angelägenhet måste
bäras upp av ett till kommunen knutet intresse för att kunna bli föremål för kommunens omvårdnad
(lokaliseringsprincipen).
Enligt den allmänna kompetensregeln i 2 kap. 1 § KL får kommuner och landsting själva ta hand om
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett
annat landsting eller någon annan. Att understödja enskilda betraktas inte som en ”angelägenhet av
allmänt intresse” (se prop. 1990/91:117, sid. 148).
Kompetensregeln innebär att insatser som ges till enskilda måste ha stöd i annan lag. Det gäller både
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individuellt inriktade stödinsatser och allmänt inriktade insatser som t.ex. service. I socialtjänstlagen
finns bestämmelser som medger att allmänt inriktade insatser ges utan utredning och beslut, så kallad
service. Att tillhandahålla allmänt inriktade insatser utan utredning och beslut strider alltså inte mot
kommunallagens allmänna kompetensregel.
Av reglerna i KL följer att kommuner inte får ge individuellt anpassade insatser till enskilda utan stöd
i lag. Sådant stöd finns i 4 kap. 1 och 2 §§ SoL, som ger socialnämnden en skyldighet respektive
möjlighet att efter en individuell behovsprövning bevilja bistånd till enskilda. Det finns inga
begränsningar för vilka behov eller typer av insatser som kan komma i fråga.
Individuellt inriktade insatser kräver individuell utredning och beslut i varje enskilt fall för att inte
strida mot bestämmelserna i KL, vilket också framgår av flera rättsfall.

Likställighetsprincipen
Enligt 2 kap. 3 § KL ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns
sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för kommuner och
landsting att särbehandla kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än
objektiv grund, utan att ha stöd i speciallag. Exempel på sådana speciallagar är socialtjänstlagen, SoL
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Båda lagarna innehåller
kompetensutvidgande regler som ålägger kommuner att under vissa förutsättningar tillhandahålla
individuellt anpassade insatser till enskilda. En kommun har alltså i speciallagstiftning fått
befogenheter att under vissa förutsättningar behandla människor olika fastän de befinner sig i en
likartad situation. Enligt SoL ska kommunen fatta beslut om bistånd efter en individuell
behovsprövning där hänsyn tas till den enskildes behov och förutsättningar. Det ger kommunen
möjlighet att besluta om olika insatser för människor som befinner sig i likartade situationer. Samma
sak gäller vid prövning av rätten till insatser enligt LSS.

Utreda möjlighet till en annan boendelösning med mindre personalkostnader
Angående gruppen ensamkommande unga över 18 år och deras vårdbehov skriver
Socialstyrelsen i sin Lägesrapport för IFO 2018 om ensamkommande ungas vårdbehov. Många av de
asylsökande unga som fyllt 18 år kan behöva vara fortsatt placerade. Kommunernas rätt till statlig
ersättning för dessa placeringar har dock förändrats, så nu måste kriterierna för placering enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, vara uppfyllda (exempelvis
förhållanden i hemmet, missbruk eller brottslighet), eller så måste det finnas ett motsvarande
vårdbehov som kan tillgodoses enligt SoL. Detta förhållande skulle kunna medföra att asylsökande
ensamkommande unga som fyllt 18 år nekas fortsatt placering trots att de behöver vård men inte
uppfyller det vårdbehov som anges i lagen. Socialstyrelsen menar att det i sin tur skulle innebära en
särbehandling i förhållande till andra placerade ungdomar som vuxit upp i Sverige eller unga som har
fått ett beslut om uppehållstillstånd, eftersom socialtjänsten ansvarar för dessa unga tills de fyller 21
år.

Socialtjänsten har enligt 5 kap. 1 § SoL ett ansvar för att ge det stöd och den hjälp som unga behöver
efter avslutad placering. När det gäller andra unga som varit i samhällets vård brukar ett kvalitetskrav
vara att bistå den unge i att slutföra gymnasiala studier för att vara bättre rustad för ett självständigt
vuxenliv. När unga är placerade har socialtjänsten i flera delar trätt in i förälders ställe. Detta i linje
med att andra unga i Sverige som växer upp hos sina föräldrar bor kvar hemma flera år efter 18 års
dagen för att bland annat fullgöra studier. Föräldrars ansvar här regleras i föräldrabalken.

Värt att ta med i bedömningen är att socialtjänsten alltid måste göra riskanalyser utifrån SOSFS
2011:9 beträffande verksamheter som nämnden bedriver, i detta fall ett boende. Att ha ett boende
för en uteslutande ung målgrupp mellan 18 – 22 år medför sannolikt en ökad risk för bruk av droger,
alkohol, risk för våld/övergrepp, fester, skadegörelse eftersom unga generellt är överrepresenterade
vid dessa typer av problem. I det här fallet rör det sig även om unga som är överrepresenterade vad
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gäller psykisk ohälsa till följd av påfrestningar under migration och asylprocess.

Allt ovanstående i detta stycke kan medföra ett ökat behov av personal även om det inte ställs
samma krav på personaltäthet som HVB eller stödboende.

Det konstateras att det inte finns någon annan boendelösning än Mofors i nuläget. Den högre
bemanning som varit i början har resulterat i goda studieresultat och närvaro för ungdomarna samt
att det har varit lugnt på boendet. Utgångspunkten för bemanningen är att kunna ge stöd för de
ungdomar som mått psykiskt dåligt och gett stöd i att sköta eget hushåll.
En nedskärning som är tänkbar att genomföra är att ta bort sovande jourbemanning på natten samt
minska bemanningen dagtid då ungdomarna är i skolan. Se reviderad budget. Totalt skulle det bli en
minskning med ca 975000 tkr.

Reviderad budget Mofors

Ekonomi

Kalkylen innefattar samtliga kostnader för att öppna ett asylboende för vuxna över 18 år.

Beräknat på 7-8 lägenheter

Mofors Belopp Kommentar

Kostnader

Personalkostnader 1 872248 Avser 4 helårsanställda ink. sociala avgifter

Lokalhyra 631 563 Hyra 2018

Lokalomkostnader 155 000 Avser El, Städ & Fastighetsservice, Sophämtning, larm

Övriga interna kostnader 26 000 IT-hyra, posthämtning, hyra bilpool

Övrigt 75 000 Övriga uppstartskostnader

Summa kostnader 2 759 811  

Intäkter

Intäkter 0 Hyra

Summa intäkter 0  

Analys
Med anledning av den oro som ungdomarna upplevde, och som personal på skola och socialtjänst fått
hantera i tidigare boende och ansvar, ansåg förvaltningen det nödvändigt att i ett inledningsskede
bemanna upp boendet, dock utan att överstiga den personaltäthet som HVB omfattar. Utifrån
ungdomarnas olika bakgrund med etnicitet, religion och hur olika deras asylprocesser går, kan man
konstatera att det har funnits behov av den bemanning boendet har haft. Den stöttning ungdomarna
haft under vårterminen har bidragit till en lugnare skolsituation, då frånvaron minskat med 50% för
målgruppen jämfört med höstterminen. Med tanke på den press ungdomarna upplever till följd av
migration och asylprocess är den psykiska ohälsan överrepresenterad bland ungdomarna. En minskad
bemanning kan komma att innebära en sannolik ökad risk för bruk av droger, alkohol eller andra
risker.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-05-15 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §68 Dnr: SN.2018.69 1.2.7

Återremiss kf utredningsuppdrag avseende laglighet och
likställighetsprincipen enligt kommunallagen mm

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har inkommit med två ärenden till kommunfullmäktige, om en
begäran att få beviljat uppdrag från kommunfullmäktige att ansvara för
asylsökande ensamkommande unga över 18 år. Dessa båda ärenden handlar
dels om att låta kommunens asylsökande ensamkommande unga, som antingen
skrivs upp i ålder eller fyller 18 år, stanna kvar i en boendeform som drivs i
kommunal regi tills de fått slutligt beslut i asylprocessen och under
överklagandetiden. Det handlar också om att låta uppdraget omfatta fler
asylsökande ungdomar över 18 år som kommit till Sverige som ensam-
kommande barn som studerar på Gislaveds gymnasium men som bott på
migrationsverkets asylboenden i kommunen. Alla dessa kan komma att
omfattas av nya gymnasielagen om beslut tas.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2018

att återremittera ärendet till socialnämnden för att i första hand juridiskt pröva
laglighet och likställighetsprincipen att använda kommunens medel till ett
statligt uppdrag som inte ligger inom kommunens uppdrag, samt

att i andra hand utreda möjlighet till en annan boendelösning med mindre
personalkostnader för de "ensamkommande unga".

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2018
Socialnämndens arbetsutskott den 8 maj 2018, §34
Utredning återremiss 180509
återremiss utredningsuppdrag avseende laglighet och likställighetsprincipen
enligt kommunallagen mm
Kostnadsutredning mm

Yrkande
Kjell Thelin (S) med bifall från Linda Strömblad (C) och Naile Azizi (S):

· Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar på
återremissen.

· Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige att få utökat uppdrag
enligt tidigare beslut, socialnämnden den 21 november 2017, § 144.

· Socialnämnden ansöker, i enlighet med tidigare insänd ansökan, hos
kommunstyrelsen om att få täckning för de ökade kostnaderna från
integrations- och folkhälsobidraget utifrån det reviderade
kostnadsförslaget.

forts § 68

Socialnämnden beslutar
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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-05-15 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till svar på återremissen,

att begära hos kommunfullmäktige få ett utökat uppdrag enligt tidigare
beslut, socialnämnden den 21 november 2017, § 144, samt

att ansöka hos kommunstyrelsen, i enlighet med tidigare insänd ansökan,
om att få täckning för de ökade kostnaderna från integrations- och
folkhälsobidraget utifrån det reviderade kostnadsförslaget.

Maria Gullberg Lorentsson (M), Jonas Ericson (M) och Jonas Andreasson (M)
deltar inte i beslutet.

Expedieras till:
Verksamhetschef IFO
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-03-22 1(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §27 Dnr: KS.2017.229

Ansökan från socialnämnden om utökat uppdrag gällande
ensamkommande ungdomar över 18 år

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har inkommit med två ärenden som handlar om en begäran att
få ett uppdrag från kommunfullmäktige som innebär att ansvara för de
ensamkommande unga över 18 år. Det handlar om att låta de asylsökande
ensamkommande unga, som antingen skrivs upp i ålder eller fyller 18 år att
stanna kvar i en boendeform som drivs i kommunal regi tills de fått slutligt
beslut i asylprocessen, även under överklagandetiden. Uppdraget ska även gälla
de som omfattas av den nya gymnasielagen. Uppdraget omfattar de unga som
bor i Gislaveds kommun och inte de som kommunen haft placerade i andra
kommuner. Anledningen att uppdraget behöver begäras är att ansvaret för
denna målgrupp finns hos staten och att en finansiering behöver säkras för att
kunna ta sig an detta uppdrag. En begäran har också kommit från
socialnämnden gällande det tillfälliga kommunala bidraget från staten att detta
ska tillfalla socialnämnden. Detta bidrag som 2017 var 607 113 kr tilldelades
redan 2017 socialnämnden. Socialnämnden vill också ta del av
kommunfullmäktiges integrationspengar för att täcka sina merkostnader. Det
finns inga integrationspengar hos kommunfullmäktige att ta del av. Däremot
finns ett integrations- och folkhälsobidrag att ansöka om. Detta bidrag ska då
ansökas enlig de krav och riktlinjer som är beslutade.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 februari 2018 och beslutade då
att socialnämnden skyndsamt skulle inkomma med ansökan om bidrag från
integration- och folkhälsobidraget inför kommunstyrelsens sammanträde den 7
mars 2018.

Den 1 juni 2017 trädde en ny lag i kraft som kan ge vissa personer
uppehållstillstånd i Sverige om man studerar på gymnasiet. Kort innebär detta
att den som läser på gymnasiet har rätt att stanna kvar för att fullfölja sina
gymnasiestudier. För att omfattas av bestämmelserna måste flera krav vara
uppfyllda. Bland annat måste man ha ansökt om asyl i Sverige, vara i åldern 17–
25 år och studera på gymnasienivå. Ytterligare villkor måste vara uppfyllda.
Samtidigt pågår det nu diskussioner på riksdag och regeringsnivå om att vidga
gymnasielagen till att omfatta fler ungdomar. Går lagförslaget igenom träder
den i kraft 1 juni 2018.

I november beslutade socialnämnden att öppna ett kommunalt boende. I
januari 2018 har Mofors öppnats som ett kommunalt asylboende. En begäran
om att få täckning för de ökade kostnaderna kring detta boende har lagts fram.

I december meddelade Migrationsverket att man kommer att stänga ett antal
asylboenden i kommunen, och besked har också kommit att alla dessa boenden
stängs under 2018. Det innebär att vuxna asylsökande som går i Gislaveds
gymnasium kommer att beröras.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-03-22 2(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 27 (forts.)

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om att få ett uppdrag ska
avslås. Detta på grund av att det dels går utanför det kommunala uppdraget, då
det är staten som ansvarar för denna målgrupp. Större uppdrag från kommun-
fullmäktige hanteras i den ordinarie planeringsprocessen vilken är beslutad för
2018. Det är dessutom en utökad kostnad som tillkommer på ca 3-8 miljoner
kronor som skulle innebära en försämring av kommunens ekonomiska resultat.
Då vi inte når vårt finansiella mål och de kommande årens planering visar på
att vi inte kommer att uppnå detta ser kommunens finansiella status ut som att
vi inte har råd att ta uppdrag som ligger utanför det kommunala uppdraget.

Kommunstyrelsen har den 7 mars 2018 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
bevilja socialnämndens begäran om ett tillfälligt uppdrag t.o.m. 31 december
2018 för unga asylsökande som bor kvar i kommunens regi, att bevilja
socialnämndens begäran om ett tillfälligt uppdrag att inkludera alla som
omfattas av gymnasielagen och som bor på Migrationsverkets boenden i
Gislaveds kommun, samt bevilja socialnämndens begäran om ett tillfälligt
uppdrag att i kombination med att inkludera alla som omfattas av
gymnasielagen och som bor på Migrationsverkets boenden i Gislaveds
kommun, med att samarbeta med civilsamhället i form av t.ex. värdfamiljer och
värdboenden.

Beslutsunderlag
Socialnämnden den 24 oktober 2017, § 129
Bilaga till § 129 – tillfälligt kommunalbidrag
Socialnämnden den 30 januari 2018, § 7
Konsekvenser av gymnasielagen vid stängning av migrationsverkets boenden i
Gislaveds kommun
Kommunstyrelsen den 21 februari 2018, § 52
Kommunstyrelsen den 7 mars 2018, § 64

Yrkande
Kjell Thelin (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Margareta
Lindgren (S), Erik Anderson (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anton Sjödell (M) för den moderata gruppen: Att återremittera ärendet till
socialnämnden för att i första hand juridiskt pröva laglighet och
likställighetsprincipen att använda kommunens medel till ett statligt uppdrag
som inte ligger inom kommunens uppdrag samt i andra hand utreda möjlighet
till en annan boendelösning med mindre personalkostnader för de
"ensamkommande unga", skulle återremissen falla yrkas avslag på
kommunstyrelsens förslag.

Stefan Nylén (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till Anton
Sjödells (M) yrkande.

Ove Gustavsson (S) med instämmande av Lars Park (L), Peter Bruhn (MP),
Kelly Abdulrahman (V) och Bengt Petersson (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag och avslag på Anton Sjödells (M) återremissyrkande.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-03-22 3(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 27 (forts.)

Propositionordning
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande om återremiss
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till att ärendet ska avgöras i dag.
NEJ-röst för bifall till Anton Sjödells (M) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
31 ledamöter röstar JA
17 ledamöter röstar NEJ
1 ledamot är inte närvarande
Därmed har kommunfullmäktige med stöd av minoritetsregeln beslutat att
ärendet ska återremitteras till socialnämnden för att i första hand juridiskt
pröva laglighet och likställighetsprincipen att använda kommunens medel till ett
statligt uppdrag som inte ligger inom kommunens uppdrag, samt att i andra
hand utreda möjlighet till en annan boendelösning med mindre
personalkostnader för de "ensamkommande unga".

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet till socialnämnden för att i första hand juridiskt
pröva laglighet och likställighetsprincipen att använda kommunens medel
till ett statligt uppdrag som inte ligger inom kommunens uppdrag, samt

att i andra hand utreda möjlighet till en annan boendelösning med mindre
personalkostnader för de "ensamkommande unga".

Reservationer
Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Bengt Petersson (C), Lars-Ove
Bengtsson (C), Inga-Maj Eleholt (C), Lars Larsson (C), Per Liljeqvist (L), Lars
Park (L), Lennart Kastberg (KD), Åke Wernvik (KD), Marie Johansson (S),
Marcus Holmbom (S), Gunnel Augustsson (S), Hasse Johansson (S), Jörgen
Karlsson (S), Tomas Töreland (S), Ove Gustavsson (S), Lotten Flodström (S),
Marie-Louise Dinäss (S), Katri Strömberg (S), Margareta Lindgren (S), Tommy
Stensson (S), Pelle Gullberg (S), Kjell Thelin (S), Naile Azizi (S), Kjell Davidsson
(S), Thomas Jonsson (S), Kelly Abdulrahman (V), Mihai Banica (MP), Peter
Bruhn (MP) och Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för Ove
Gustavssons (S) yrkande.

Expedieras till:
Socialnämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-08-15 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §233 Dnr: KS.2017.229

Ansökan från socialnämnden om utökat uppdrag gällande
ensamkommande ungdomar över 18 år, svar från socialnämnden på
återremiss

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars att återremittera ärendet kring
ansökan om utökat uppdrag gällande ensamkommande ungdomar över 18 år
till socialnämnden för ytterligare utredning och prövning.

Socialnämndens uppdrag var att i första hand juridiskt pröva laglighet och
likställighetsprincipen att använda kommunens medel till ett statligt uppdrag
som inte ligger inom det kommunala uppdraget, samt att i andra hand utreda
möjlighet till en annan boendelösning med mindre personalkostnader för de
"ensamkommande unga".

Socialnämnden har gjort bedömningen att ärendet faller under laglighet samt
likställighetsprincipen. Ett reviderat kostnadsförslag har också gjorts.

Den revidering som socialnämnden bedömer kan göras är i kostnaderna. En
annan boendelösning bedöms ej finnas. Revideringen innebär att ta bort
sovande jourbemanning på natten samt minska bemanningen dagtid då
ungdomarna är i skolan. Totalt skulle det innebära en minskning med ca 975
tkr och den totala kostnaden skulle hamna på ca 2 760 tkr.

Socialnämnden ber att få sina kostnader täckta i samband med svaret på
återremissen. Beslut är redan taget i samband med att socialnämnden ansökte
om integrations -och/eller folkhälsobidrag i samma ärende. Beslut är taget att
godkänna finansiering med dessa medel under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner det tillfälligt utökade uppdraget.

Beslutsunderlag
Socialnämnden den 24 oktober 2017, § 129
Bilaga § 129 – tillfälligt kommunalbidrag
Socialnämnden den 30 januari 2018, §7
Kommunstyrelsen den 21 februari 2018, § 52
Konsekvenser av gymnasielagen vid stängning av migrationsverkets boenden i
Gislaveds kommun
Kommunstyrelsen den 7 mars 2018, § 64
Kommunfullmäktige den 22 mars 2018, § 27
Socialnämnden, Utredning återremiss
Socialnämnden den 15 maj 2018, § 68
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2018

Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Carina
Johansson (C), Peter Bruhn (MP) och Margareta Lindgren (S): Bifall till
förslaget.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-08-15 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 233 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna svar på återremiss,

att bevilja socialnämndens begäran om ett tillfälligt uppdrag t.o.m. 31
december 2018 för unga asylsökande som bor kvar i kommunens regi,

att bevilja socialnämndens begäran om ett tillfälligt uppdrag att inkludera alla
som omfattas av gymnasielagen och som bor på Migrationsverkets
boenden i Gislaveds kommun, samt

att bevilja socialnämndens begäran om ett tillfälligt uppdrag att i
kombination med att inkludera alla som omfattas av gymnasielagen och
som bor på Migrationsverkets boenden i Gislaveds kommun, med att
samarbeta med civilsamhället i form av t.ex. värdfamiljer och
värdboenden.

Protokollsanteckning
Anton Sjödell (M) och den övriga moderata gruppen, Anders Gustafsson (SD)
och Leif Andersson (-) deltar inte i beslutet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Parlamentariska kommittén

Sammanträdesdatum
20 17-09-25

1 (4)

Plats och tid

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Sammanträdesrum Nissan, måndagen den 25 september 20 1 7, kl. 1 5:00- 17:00

Niclas Palmgren (M)
Agneta Karlsson (M)
Marie Johansson (S)
Inga-Maj Eleholt (C)
Carina Johansson (C), ej närvarande vid beslut i 10-12
Peter Bruhn (MP)
Lars Park (L), tjänstgörande ersättare för Sven Nilsson (L)
Ulf Poulsen (SD)
Erik Anderson (K)
Bengt-Ove Eriksson (V)

Sandra Arvidsson, Kanslichef/kommunjurist
Niklas Arvidsson, Nämndsekreterare, § lO
Malm Aronsson, Kommundirektör, § lO
Kristin Sjögren, Iönechef, § lO
Eva Magnusson, lönekonsult, § lO
Marita Rybeck Johansson, ekonomiassistent, § lO

Inga-Maj Eleholt (C)

Justering i kommunhuset den 29 september 20 17

Sekreterare

Ordförande

J usterande..

§ 10-12

Beslutande

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Parlamentariska kommittén 2

Sammanträdesdatum
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§ lO Genomgång och avstämning av huvudavsnitten i
ersättningsbestämmelserna

Ärendebeskrivning
Kanslichef Sandra Arvidsson föredrar arbetet med genomlysning och revidering
av ersättningsbestämmelserna.

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att upphandla
tjänsten/försäkringslösningen OPF-KL, förbereda de olika styrdokumenten för
att kunna upphandla den nya tjänsten/försäkringslösning för OPF-KL, samt
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att reda ut de specifika personfall som
ligger mellan de olika systemen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
parlamentariska kommittén har beslutat enligt Niclas Palmgrens (M) förslag.

Parlamentariska kommittén beslutar

uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att upphandla
tjänsten/försäkringslösni ngen OPF-KL,

uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att uppdatera berörda
styrdoku menten inför upphandling av tjänsten/försäkringslösningen OPF
KL, samt

uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda de specifika personfall
som ligger mellan de olika systemen gällande pension.

Exped i e ring
Samtliga ledamöter i parlamentariska kommittén
Löneenheten
Kanslichef/Kom m uni u rist

juste ares urkrift Utdragsbestyrkande

4K/ \.Y
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Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid
eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet
2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra
omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

§ 2 Stöd för återgång till arbete

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd och kunna
kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så önskar, i syfte att
underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag.

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes omställning
till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett
nytt arbete.

Omställningsstöd för förtroendevalda.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst
fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt
uppdrag.

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram
som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt,
bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika
individer.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
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Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst
ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt
omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med
60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den
förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som längst till
och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i
syfte att hitta annan försörjning.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter
minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års ålder
och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen efter
årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar
60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska
samordnas med förvärvsinkomster.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på
nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen



Styrdokument
Dokumenttyp: Regler

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Kanslichef

Revideras: Vart fjärde år eller vid behov

Följas upp: Vart fjärde år eller vid behov

eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som fullmäktige beslutar.

§ 7 Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställningsstöd utbetalad tre
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga
uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har
förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket
utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå
från efterkrav.
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Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen
och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen.

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband
med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om
inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt
till egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-
KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att
den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och fastställa de
villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade.

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension

b. sjukpension

c. efterlevandeskydd

d. familjeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i
pensionsbestämmelserna.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till
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högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande
uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med
minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten även det avdrag/bortfall
som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning, graviditetspenning,
föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt
föräldraledighetslagen.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller
kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst
enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5
inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven
ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens
utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk-
eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten
året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast
om den för kalenderåret är högre än 3,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då
förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och
landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av
ersättning som inte är pensionsgrundande.
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§ 6 Pensionsförsäkring

Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för ett kalenderår
avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet med kommunens
upphandlade försäkringsavtal. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§ 7 Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes
avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, d.v.s. pensionsavgiften enligt § 6, sker månadsvis
och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att
kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana
uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller
på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp avräknas på
kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid
och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en
följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt § 4 som
den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades.
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Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också
rätten till sjukpension.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock inte
för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken kan lämnas.

Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av
månadsersättning enligt AGS-KL.

§ 11 Återbetalningsskydd

Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare skall i första
hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade partner/sambo och i andra hand
förtroendevaldes barn.

Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Den
förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid varje tidpunkt
gällande försäkringsvillkor.

Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet. Förordnande av
förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker genom skriftligt meddelande
till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av Försäkringsgivaren.

Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas tillgodohavandet i
försäkringen som ett engångsbelopp till Uppdragsgivaren.

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§
lagen om försäkringsavtal.
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§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 15 Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och
familjeskydd

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få
pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd och
familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter
pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare
fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka.
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.
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Uppdatering av bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL),

Ärendebeskrivning
Under 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) från Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL. Kommunfullmäktige beslutade 27 februari 2014 (Kf § 32) att anta
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).

Sedan fullmäktige antog bestämmelserna 2014. Har en administrativt enklare
lösning för att hantera ålderspensionsavsättningarna för förtroendevalda tagits
fram. Förslaget möjliggör för en enklare administrationshantering och ge den
förtroendevalde möjlighet att själv styra över sin pension. Försäkringslösningen
ger även möjlighet att hantera kompensation för förlorade pensionsförmåner
och arvodesväxling.

För att kunna hantera pensionslösningen behöver kommunen anta reviderade
OPF-KL bestämmelser och därefter upphandla en försäkringslösning. Formen
och storleken på pensionsutfästelsen är densamma som SKL:s förslag till OPF-
KL som kommunen tidigare har antagit. Ändringarna som föreslås i
bestämmelserna är markerat i grönt.

Beslutsunderlag
Förslag till uppdatering bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) daterade den 11 maj 2018
Parlamentariska kommitténs protokoll den 25 september 2017, 10 §
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
daterade 20 oktober 2013
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018, § 186

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till Reviderade bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) daterade den 11 maj 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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