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ÅRSREDOVISNING 2017

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2017 års räkenskaper.

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala företagens ekonomiska  
ställningar och verksamhet för år 2017.

Den är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den ger upplysningar om kommunens verksamhet och  
finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning.

Målgrupper för årsredovisning är i första hand kommunfullmäktige och samtliga förtroendemän.

Fördjupad information om 2017 års verksamhet presenteras i 2017 års nämndvisa bokslutsrapporter  
vilka finns tillgängliga  på kommunstyrelseförvaltningen.

För mer information om kommunen är du välkommen att besöka vår webbplats: gislaved.se

 
Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved
Telefon: 0371-810 00, Kontaktcenter
E-post: kommunen@gislaved.se
Webb: gislaved.se

 
 
 
© Gislaveds kommun 2018
Foto: Gislaveds kommun

http://www.gislaved.se
mailto:kommunen%40gislaved.se?subject=
http://www.gislaved.se
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2017 års verksamhet är avslutad.

Vi alla tillsammans, förtroendevalda, anställda och medborgare, har tagit 
kommunen ett steg vidare in i framtiden. Nu börjar den nya styrmodellen 
ge avtryck på arbetet. Det är med positiv syn jag ser att våra nämnder 
och förvaltningar tar ett stort ansvar för sina respektive verksamheter. 

År 2017 har gått i Agenda 2030:s tecken. Vi har tillsammans lyft frågor 
om mänskliga rättigheter och vårt ansvar i klimatfrågorna, vilka är om-
råden som kommer bli allt viktigare i en snar framtid. Vår medverkan på 
Mänskliga Rättighetsdagarna har satt vår kommun tydligt på kartan 
som en kommun med engagemang och framtidstro. Det visar sig i att vi 
blir efterfrågade som samarbetspartners i olika projekt. Vi kan trots det-
ta inte slå oss till ro och tro att vi är färdiga. En kommuns framgång 
bygger ju på viljan att utvecklas i tiden. Så, att hålla fanan högt och 
gemensamt ta oss an viktiga utvecklingsfrågor, gör att vi kommer ge 
varandra förutsättningar att lyckas med framtida frågor. 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ett viktigt strategiskt förändringsarbete som jag vill nämna är den nya 
skolorganisationen. Detta har gett oss kunskap och förståelse för hur 
viktigt det är att skapa bra förutsättningar för våra barn att växa upp i. 
Det finns många goda erfarenheter att hämta i detta förändringsarbete 
och hur vi tillsammans skapar möjligheter till en levande demokrati.

Nu går vi in i ett nytt år med kunskaper vi inte hade tidigare. Låt oss ta vara 
på det, och använda oss av att vi är så bra på att samarbeta och sam-
verka tillsammans över alla gränser, både inom och utanför kommunen. 

Det är med värme i hjärtat jag vill skicka ett stort tack till alla er som gjort 
vår kommun till den bästa kommunen att leva i, förtroendevalda, anställda 
och invånare. Tack!

Marie Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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GISLAVEDS KOMMUNKONCERNS ORGANISATION 2017

Kommunstyrelse

Ordförande
Marie Johansson (S)

1:e vice ordförande
Niclas Palmgren (M)

2:e vice ordförande
Carina Johansson (C)

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöförvaltning

Kommunstyrelseförvaltning

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning

Fritidsnämnd Fritidsförvaltning

Kulturnämnd Kulturförvaltning

Socialnämnd Socialförvaltning

Teknisk nämnd Teknisk förvaltning

RäddningstjänstRäddningsnämnd  
Gislaved – Gnosjö

Valberedning 

Revisorer

POLITISK ORGANISATION FÖRVALTNINGAR

Kommunfullmäktige

Mandatfördelning
2015 – 2018

S 18 mandat
M 11 mandat
C 6 mandat
SD 6 mandat
MP 2 mandat
L 2 mandat
KD 2 mandat
V 1 mandat
KP 1 mandat

Ordförande
Niclas Palmgren (M)

1:e vice ordförande
Ylva Samuelsson (S)

2:e vice ordförande
Inga-Maj Eleholt (C)

Fastighet- och servicenämnd Fastighet- och serviceförvaltning

Bolag
Gislaveds Kommunhus AB
Gislavedshus AB 
Gislaved Näringsliv AB 
Gisletorp Lokaler AB 
Gislaved Energi Koncern AB
– Gislaved Energi Elnät AB
– Gislaved Energi AB

Stiftelser
Stiftelsen Torghuset 
Stiftelsen Gisleparken
Stiftelsen Isabergstoppen 
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KOMMUNENS SAMLADE BOLAG OCH STIFTELSER

Kommunkoncernen
Gislaveds kommunkoncern består av bolag och stiftelser (förutom av 
kommunen). För att ingå i den sammanställda redovisningen krävs det att 
kommunen bestämmer över eller har ett väsentligt inflytande över dessa. 
För bolagen definieras detta som lägst 20% av aktiernas röstvärde. De 
bolag som utifrån dessa kriterier ingår i den sammanställda redovis-
ningen är Gislaveds Kommunhus AB och Stiftelsen Isabergstoppen. 
Gislaveds Kommunhus AB är moderbolag till AB Gislavedshus, Gislaved 
Energi Koncern AB, Gisletorp Lokaler AB och Gislaved Näringsliv AB. 
Gislaved Energi Koncern AB har två dotterbolag, Gislaved Energi AB 
och Gislaved Energi Elnät AB.

Bolag

AB Gislavedshus
100%

Gislaveds Kommunhus AB
100%

Gislaved Energi Elnät AB
100%

Gislaved Energi AB
100%

Gislaved Energi Koncern AB
100%

Stiftelsen Isabergstoppen
90,74%

Stiftelsen Gisleparken
64%

Stiftelsen Torghuset
75%

Gisletorp Lokaler AB
100%

Gislaved Näringsliv AB
100%

Stiftelser
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ÅR 2017 I KORTHET
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Befolkning och sysselsättning
2017 (31 dec) var faktisk folkmängd i Gislaveds kommun 29 629 invånare. 
Nedan visas befolkningsutvecklingen i Gislaveds kommun under åren 
1974 – 2017. 

Nedan visas prognos för befolkningsutvecklingen 2017 – 2030. Progno-
sen pekade mot 29 668 invånare 31 dec 2017. Prognosen visar att antal 
invånare i Gislaveds kommun förväntas vara 29 734 invånare år 2025 
och 29 729 invånare år 2030.

Prognosen använder siffran för faktiskt folkmängd 31 dec 2016 och 
bygger på antaganden av befolkningens förändringskomponenter  
(födda – döda, inflyttade – utflyttade). Osäkerheten i prognosen blir större 
ju längre framåt i tiden prognosen visar, eftersom avvikelser som upp-
står förstärks på sikt. (Källa: Region Jönköpings län)

Befolkningsförändring 
Den 31 dec 2017 hade Gislaveds kommun 29 629 invånare. Det är en 
ökning med 151 invånare sedan 2016. 

2015 2016 2017

Folkmängd 29 272 29 478 29 629

Folkökning 535 206 151*

*Justeringar 14. (Källa: SCB)

Gislaveds kommun har haft ett födelseöverskott och flyttningsnettot har 
varit positivt. För 2017 är födelseöverskottet 40 och flyttningsnettot 97. 

2015 2016 2017

Födda 334 323 314

Döda 294 269 274

Födelseöverskott 40 54 40

2015 2016 2017

Inflyttade 1 756 1 638 1 509

Utflyttade 1 263 1 494 1 412

Flyttningsnetto 493 144 97

Justeringar för total folkökning är 14. (Källa: SCB)

Nedan visas antal in- och utflyttningar i olika åldersklasser år 2017. Antal 
utflyttningar var 370 och antal inflyttningar 294 i åldrarna 20 – 24.

Sysselsättning
År 2016 var dagbefolkningen (personer som arbetar i kommunen och 
bor i eller utanför kommunen) 14 815 i antal jämfört med 14 389 år 2015. 
Nattbefolkningen var (förvärvsarbetande personer som bor i kommunen 
oavsett i vilken kommun de arbetar) 14 587 i antal. Diagrammet nedan 
visar de fem största näringsgrenarna i antal dagbefolkning för Gislaveds 
kommun 2012 – 2016. 

Statistiken för antal förvärvsarbetare och förvärvsintensitet har ett års 
eftersläpning och senast tillgänglig statistik för sysselsättning efter 
närings grenar är för 2016.  (Källa: SCB)
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ÅR 2017 I KORTHET VART GICK SKATTEPENGARNA?

Så här fick kommunen sina pengar

% 2016 2017

Kommunalskatt 78,25 78,35

Avgifter, hyror, försäljning 11,0 10,49

Statsbidrag 10,6 11,01

Räntor/avkastning 0,2 0,14

Så här användes pengarna

% 2016 2017

Personal 66,5 67,51

Köp av varor och tjänster 16,0 17,26

Fastighetskostnader 5,0 4,76

Olika bidrag/avgifter 3,1 3,45

Avskrivning av anläggningar 4,4 3,50

Övriga kostnader 5,0 3,52

utpendling inpendling

2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 700
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Antal pendlare

Arbetslöshet
I december 2017 var 4,0% av den totala registerbaserade arbetskraften 
(16 – 64 år) öppet arbetslösa. Siffran var något lägre än för riket (4,1%) 
och högre jämfört med Jönköpings län (3,2%). I dec 2017 var 7,6% 
(1 102 invånare) av den registerbaserade arbetskraften (16 – 64 år) öppet 
arbetslösa eller sökande i program, jämfört med 8,4% i december 2016. 
203 ungdomar (18 – 24 år) var öppet arbetslösa eller sökande i program, 
jämfört med 263 föregående år. Den här minskningen är 22,8% för kom-
munen, jämfört med 12% för riket. (Källa: Arbetsförmedlingen)

Pendling
År 2016 pendlade 3 328 personer in över kommungränsen och 3 100 per-
soner var pendlade ut. Nettopendlingen (inpendlare minus utpendlare) 
var 228. Diagrammet nedan visar antalet in- och utpendlingar under 
2011 – 2016. 

Statistiken för antal pendlare i Gislaveds kommun har ett års eftersläpning 
och senast tillgänglig statistik från SCB är för 2016. (Källa: SCB)

Skattekrona (%)

6,160,862,192,03

47,07

1,94
2,62

0,87

36,28

Kommunstyrelsen

Räddningsnämnden

Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Kulturnämnden

Fritidsnämnden

Finansförvaltning

Hur användes pengarna 2017? (kr)

3 4005001 2001 100
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Kommunalskatt =  
22,13%

Genomsnitt =  
55 500 kr/invånare
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VAD TYCKER INVÅNARNA OM KOMMUNEN?

Kommunen genomför kontinuerligt brukar- och medborgarundersök-
ningar för att få reda på vad invånarna tycker om kommunen och dess 
verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden deltar 
årligen i nationella brukarundersökningar. Resultat ger verksamheterna 
möjlighet att jämföra resultat över tid och med andra. SCB:s medborgar-
undersökning är genomförd 2017. Medborgarundersökningen är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt som 
ett av flera verktyg för att få en bra bild av hur kommunens invånare ser 
på sin kommun. Det är en temperaturmätare för att identifiera områden 
som kommunen behöver analysera vidare. Svarsfrekvensen år 2017 var 
låg och är enbart 40% vilket också var snittet för alla deltagande kom-
muner. Resultatet av NRI (nöjd-region-index) och NMI (nöjd-medborgar- 
index och NII (nöjd-inflytande-index) låg under snittet för deltagande 131 
kommuner. 
 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som drivs 
av SKL (Sveriges kommuner och landsting). KKiK redovisar och jämför 
resultat inom ett antal områden i ca 40 mått som är av stort intresse för 
invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv 
beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra 
kommuner. KKiK genomförs årligen i Gislaveds kommun. Måtten används 
som indikatorer vid analysen av verksamheten och som en del av det 
underlag som används för prioriteringar vid val av mål i budgetarbetet. 
En servicemätning görs årligen och är en del av KKiK. Undersökningen 
genomförs av ett fristående företag. År 2017 är resultat mycket bra för 
Gislaveds kommun. Undersökningen visar på att 81% av de som ringer 
till kommunen kommer i kontakt med en handläggare inom 2 minuter. 
När det gäller mejl till kommunen är det hela 89% som får svar inom ett 
dygn. Resultatet för KKiK och medborgarundersökningen finns på  
Gislaveds kommuns webbplats. 

Medborgardialog 
Gislaveds kommun har för sitt arbete med medborgardialog tagit fram 
en handbok. Alla nämnder och förvaltningar ska, med utgångspunkt 
från handboken, kontinuerligt genomföra medborgardialogaktiviteter 
och utveckla dialogen med kommuninvånarna. 

Under 2017 har kommunen genomfört följande medborgardialoger:
•  Samrådsmöten har ägt rum när kommunen har tagit fram nya detalj-

planer. 
• Dialoger kring enskilda avlopp har genomförts.
•  Det har skett flera dialoger kopplade till utredningen av en ny bad- 

och sportanläggning i Gislaveds kommun. Dialogerna har förts med 
flera olika målgrupper och med nyckelpersoner för de olika verksam-
heterna och kallats sportdialogen. Metoden för sportdialogen var 
idéverkstäder och en webbenkät.

•  Under hösten har ett open space arrangerats för årskurs 2 och 3 på 
gymnasieskolan. Mötets huvudtema var: Vad vill du ändra på i Gisla-
veds kommun? 52 förslag kom in och diskuterades tillsammans med 
politiker och tjänstemän som arbetar med samhällsfrågor. 

•  Dialoger kring belysning har genomförts för att på vissa platser få 
med sig vikten av att belysningen är kvar på rätt platser utmed deras 
områden. 

•  Dialog inför politiska beslut som berör pensionärer och funktions-
nedsatta har genomförts inför arbetet med planer som funktionshinder 
och äldreomsorg.

Klagomål- och synpunktshantering
Under året har det kommit in 807 antal synpunkter, klagomål, förslag 
eller beröm. Dessa kan antingen komma in via kommunens e-tjänst, via 
e-post, via chatt, via telefon eller i det personliga mötet. Den som tar 
emot ansvarar för att registrera ärendet. 
 Tekniska förvaltningen är den förvaltning som har fått flest ärenden 
registrerade under året. Över hälften av alla ärenden rör detta område 
och många är kopplade till renhållning och vinterväglag. Förändringar i 
skolorganisationen är ett område som även under 2017 lett till många 
synpunkter inom detta verksamhetsområde. 
 Det är flera av de inkomna ärendena som har lett till direkta åtgärder, 
t.ex. mathanteringen på en förskola, bättre information på kommunens 
webbplats samt mindre förändringar i verksamheterna. De flesta frågorna 
är däremot av övergripande karaktär och dessa är alla bemötta av kom-
munens handläggare genom att invånaren har fått svar och en förklaring. 
Inom tekniska förvaltningen är det förbättringar i form av att man kunnat se 
vart klagomålen centrerats som har varit positiva. Detta har lett till direkta 
påtryckningar och ett förbättringsarbete med ansvarig entreprenör. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sammantagen bedömning

God ekonomisk hushållning 2017
Kommunerna ska enligt kommunallagen ha god ekonomisk hushållning 
i verksamheten och ska ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Kommunen definierar därför i det strate-
giska styrdokumentet finansiella mål, konkretiserade mål och personal-
politiska mål för god ekonomisk hushållning. En utvärderdering av målen 
för god ekonomisk hushållning görs både i delårsrapporten och i årsredo-
visningen. De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställ-
ning och utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar 
bl.a. om att värdesäkra det egna kapitalet och att bygga upp reserver för 
kommande investeringar, liksom att dagens skattebetalare på ett håll-
bart sätt ska konsumera med hänsyn taget till kommande generationer.
 God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går 
ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innebär krav på att resurserna 
används rätt och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De konkretiserade 
målen tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar 
för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer 
en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär att:
•  verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de prioriterade  

områdena och de konkretiserade målen
• de finansiella målen uppnås
• en attraktiv arbetsgivare uppnås genom de personalpolitiska målen

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och 
inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhetssynen 
är nödvändig för att nämnderna i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar 
för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna 
kärnverksamhetens behov och intressen. För att samordna och ge ett 
utökat stöd för verksamheten har gemensamma definitioner samt en 
styrmodell för ekonomi- och verksamhetsstyrning utvecklats. Ekonomi- 
och verksamhetsstyrning innebär att kommunfullmäktige har antagit en 
vision, prioriterade mål, finansiella mål samt personalpolitiska mål. För att 
nå dessa mål har kommunfullmäktige för år 2017 angivit ett antal konkre-
tiserade mål som ska styra mot de prioriterade områdena och visionen. 

Vision 2040 i Gislaveds kommun: 
–  Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med  

och har en god relation till.

Visionen ska beskriva det som kommunfullmäktige vill uppnå på längre 
sikt. Visionen ska vara ett redskap för styrning av den kommunala verk-
samheten. Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för hur 
kommunen ska utvecklas. Visionen ska vara styrande för budgetarbetet.

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – 
vill uppnå Vision 2040 genom att vi:
• levererar en fungerande vardag för individen
• fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk
• samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning
• uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen

Prioriterade områden ska tydliggöra inom vilka delområden som arbetet 
ska inriktas för att visionen på sikt ska uppnås. 

Prioriterade områden:
• Barns lärande
• Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun
• Företagsklimat och näringslivssamverkan

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning av 
resurser till verksamheten. De finansiella målen är anpassade för att 
skapa ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden i form av 
pensionskostnader m.m. 

Finansiella mål:
•  Resultatnivån under en femårsperiod ska uppgå till i genomsnitt 

minst 30 mnkr per år
•  Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten, renhållning) verksamhet 

ska under en femårsperiod, som genomsnitt, finansieras till 100% 
med egna medel

Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för att öka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till god eko-
nomisk hushållning. 

De personalekonomiska målen är:
•  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare
• Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär en samman-
vägd bedömning av de finansiella målen, konkretiserade målen och de 
personalpolitiska målen. De konkretiserade fullmäktigemålen är omfångs-
rika och kräver ett långsiktigt arbete, vilket innebär att målen inte uppnås 
på ett år. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Under 
2017 har ett arbete påbörjats med operativa styrgrupper kopplade till de 
prioriterade målområdena. Grupperna kraftsamlar kring målområdet och 
arbetar horisontellt med frågorna. Representanter från både bolag och 
kommundirektörens ledningsgrupp finns i de operativa styrgrupperna. 
De operativa styrgrupperna fördjupar arbetet inom kommunfullmäktiges 
målområden och tar initiativ till kommunövergripande insatser. Detta 
kommer att innebära, och har inneburit, att en förflyttning har gjorts mot 
att tidigare enbart arbetat i linje.
 De personalpolitiska målen har en godkänd måluppfyllelse. Av kom-
munens anställda har 91% av sin grundtjänst som heltid. Detta är en stor 
ökning mot tidigare år. Det kommer att vara en utmaning att hantera 
bemanning av personal i förhållande till behov och anställningar.
 Det genomsnittliga resultatet för Gislaveds kommun uppgår till ca 28 
mnkr. Trots att de konkretiserade målen och de personalpolitiska målen 
bedöms vara uppfyllda är den sammantagna bedömningen att god 
ekonomisk hushållning ej uppfylls.
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Bedömning av finansiella mål

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Resultatnivån under en femårsperiod ska uppgå till i genomsnitt minst 
30 mnkr per år. Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten, renhållning) 
verksamhet ska under en femårsperiod, som genomsnitt, finansieras till 
100% med egna medel. 
 Resultatet för Gislaveds kommun uppgick 2017 till 35,7 mnkr. Trots att 
resultatet för 2017 överstiger 30 mnkr uppnås inte det finansiella målet på 
30 mnkr. Det finansiella målet baseras på en femårsperiod som i de nyss 
antagna ekonomiska styrprinciperna hänvisar resultatet två år bakåt, 
innevarande år samt två år framåt. Gislaveds kommun har haft höga 
resultat de senaste åren, men det genomsnittliga resultatet uppnås inte. 
Detta på grund av den planering som är gjord för de kommande åren, 
2018 och 2019. Det planerade resultatet de kommande åren ligger under 
nivån för att klara målet. Det genomsnittliga resultatet hamnar på ca 28 
mnkr.
 De överskott som har varit de senaste åren skapar ett visst utrymme till 
att kunna sänka resultatnivån tillfälligt, för att skapa utrymme för att satsa 
och förstärka. Det som blir en viktig del är att planeringen framåt hämtar 
hem den eventuellt lägre resultatnivån, för att kommunen inte ska behöva 
hamna i ett besparingsläge eller andra nödvändiga åtgärder. Resultat-
överföring har införts, vilket får konsekvenserna att kostnader som detta 
ger utrymme att kunna ta, faller ut på det år där kostnaderna hör hemma. 
Detta innebär att det ställs stora krav på att planeringsarbetet tar hän-
syn till detta. Detta skapar en mer långsiktigt stabil grund. Gislaveds 
kommun behöver i sin kommande planering höja resultatnivån i förhål-
lande till den fastställda planering som är gjord.
 Den totala skattefinansierade investeringsvolymen har ökat för Gisla-
veds kommun med ca 53 mnkr mot föregående år. Utfallet för de skatte-
finansierade investeringarna blev 129,4 mnkr. Den budgeterade nivån var 
ca 177 mnkr, vilket är nästan 80 mnkr mer än vad som det finansiella 
målet tillåter. Det pågår ett arbete med att komma ner i en nivå på ca 
100 mnkr för att hamna på en rimlig nivå för Gislaveds kommun. Det är av 
största vikt att investeringsnivån hamnar på ett genomsnittligt resultat 
som håller sig till den ekonomiskt tillåtna nivån. Skattefinansieringsgraden 
mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de 
skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. 100% 
innebär att kommunen har skattefinansierat samtliga investeringar som 
är genomförda under året och att kommunens långsiktiga handlingsut-
rymme därmed förstärks. Gislaveds kommun finansierar sina investe-
ringar med 84,5% med egna medel under året. Trots detta innebär det 
att finansiella målet är uppnåtts. Anledning till detta är målet med 100% 
skattefinansieringsgrad är snittet på fem år.

Bedömning av de konkretiserade målen

För att skapa förutsättning för att Gislaveds kommun ska uppnå god 
ekonomisk hushållning har alla nämnder arbetat med konkretiserande 
mål under 2017 utifrån fullmäktiges konkretiserande mål. 
 Som en del av införande av ny styrmodell har ett nytt arbetssätt för 
kommunfullmäktiges målområden skapats under 2017. För att öka 
måluppfyllelsen finns det operativa styrgrupper för varje prioriterat mål-
område. Syftet med operativa styrgrupper är att fördjupa ledningens 
arbete inom kommunfullmäktiges målområde samt ta initiativ till kommun-
övergripande insatser. 

Prioriterat målområde – barns lärande

Målområdesbeskrivning
De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till 
deras åsikter, ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i 
fokus. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och 
bildning genom engagemang och nyfikenhet. Det ger lust att lära och vilja 
att lyckas. I förskolan och skolan möter de unga tidigt vuxna från närings-
livet och samhället i övrigt. Mångfald driver utvecklingen framåt och vi 
möts ofta mellan generationer och kulturer. Tillsammans prioriterar vi före-
byggande och främjande arbete för barn och ungdomar.

Konkretiserande mål 2017:
• Alla barn når behörighet till gymnasieskolan.
•  Prioritera förebyggande och främjande verksamhet för barn  

och ungdomar.

Måluppfyllelse
Samtliga nämnder har arbetat på olika sätt med nämndmål för att upp-
fylla kommunfullmäktiges konkretiserande mål. Nämndernas målupp-
fyllelse beskrivs i respektive nämndredovisning. Övergripande insatser 
för att säkerställa behörighet och kvalitet i undervisningen i skolor görs 
på flera olika sätt på Barn- och utbildningsnämnden. Den genomförda 
och förändrade skolorganisationen syftar till att öka likvärdighet och ge 
högre måluppfyllelse samt till att möjliggöra ett effektivare sätt att an-
vända personalens kompetens. En ny arbetsgrupp har bildats för att 
arbeta med ökad elevnärvaro. 

• Operativ styrgrupp – Barns lärande
Under 2017 har en operativ styrgrupp startats för målområdet barns 
lärande. Styrgruppen har arbetat för att implementera arbetsmetoden 
SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) i Gislaveds kommun. 
Syfte med SSPF är att skapa ett uthålligt samverkansarbete och en 
samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att 
fara illa, ska få hjälp i ett tidigt skede. En nulägesanalys av pågående 
samarbete har genomförts 2017. Det har skapats en struktur för SSPF i 
Gislaveds kommun och det pågår implementering av SSPF i verksam-
heten. En ungdomsundersökning, LUPP, med inriktning för att få kunskap 
om ungas situation, erfarenheter och synpunkter har genomförts 2017. 
Undersökningen har skickats till ca 1 100 unga personer. Under våren 
2018 kommer synpunkterna ifrån enkäten att analyseras i syfte att ta 
fram förslag på fortsatt förbättringsarbete för den operativa styrgruppen.

Sammantagen bedömning
De konkretiserade fullmäktigemålen är omfångsrika och kräver ett lång-
siktigt arbete, vilket innebär att målen inte uppnås på ett år. Sammantaget 
är måluppfyllelsen, för fullmäktiges konkretiserande mål och för mål-
område barns lärande, delvis uppfylld.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Prioriterat målområde – attraktivitet och 
utveckling för Gislaveds kommun 

Målområdesbeskrivning
Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgivningen och arbetar 
för en hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi påverkar 
miljön i positiv riktning och gör hållbara val. 
 Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar 
är en förutsättning för digitalisering och utveckling av kommunen. 
 Invånarna är stolta över sin kommun och tycker att den med sin varia-
tion av boendeformer är attraktiv att bo i och besöka. Människor möts i 
Gislaveds kommun.

Konkretiserande mål 2017:
•  Utveckla hemvården och det förebyggande arbetet för att skapa  

en bättre fungerande vardag.
•  Öppna för utökat samarbete med andra kommuner och  

organisationer.
• Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv befolkningsutveckling.
• Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och på landsbygd.
• Öka medborgarnas digitala delaktighet.
• Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018.
•  Ökad samverkan och samarbete kring integration i och med civil-

samhället samt öka kunskapen kring integration och mångfald.

Måluppfyllelse
Samtliga nämnder har arbetat på olika sätt med nämndmål för att upp-
fylla kommunfullmäktiges konkretiserande mål. Nämndernas målupp-
fyllelse beskrivs i respektive nämndredovisning.

•  Operativ styrgrupp – Attraktivitet och utveckling för  
Gislaveds kommun 

Under 2017 har en operativ styrgrupp startats, som arbetar mot målom-
rådet attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun. Arbetet fortgår 
även under 2018 men då inte som en operativ styrgrupp utan i linjeverk-
samheten på avdelningen för hållbar utveckling. Den operativa styr-
gruppen har under året arbetat med att genomföra en revidering och 
fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult och 
Stadsmiljöprogram för Gislaved.

• Operativ styrgrupp – Bostadsförsörjning
Det har under året startats en operativ styrgrupp som arbetar mot mål-
området bostadsförsörjning. Denna styrgrupp kommer att fortsätta arbeta 
även 2018. Styrgruppen har i uppdrag att arbeta för att underlätta bostads-
försörjning inom kommunkoncernen. Under 2017 har en behovs- och nu-
lägesanalys gällande bostadssituationen tagits fram. Detta arbete tar 
utgångspunkt i medborgarnas önskemål och tankar om framtidens  
boende, dvs. vara kopplat till ett systematiskt arbete med medborgar-
dialoger. Arbetet är inte färdigställt utan fortsätter under 2018. Under året 
har styrgruppen fått ett tilläggsuppdrag som inneburit ansökan av statliga 
medel för ökat bostadsbyggande. Ansökan har genererat i ett statsbidrag.
 Även Gislaved Näringsliv AB, GNAB, har under 2017 samarbetat med 
intressenter och bostadsbolag angående byggande av nya lägenheter. 
Tekniska förvaltningen, fastighet- och serviceförvaltningen och AB 
Gislaveds hus arbetar tillsammans med att skapa förutsättningar för ett 
modulprojekt och på detta sätt upprätta bostäder i snabb takt.

• Fast beredningsgrupp – Digitalisering
En fast beredningsgruppen för digitalisering har startats av kommunled-
ningen. Gruppen har under 2017 arbetat med på att ta fram en behovs-
fångstmodell för att fånga upp förvaltningarnas idéer på ett tidigt stadium. 

• Ekologiska livsmedel
Nytt anbud på livsmedelsinköp har inkommit och utvärdering pågår. I 
upphandlingen har krav på ekologiska produkter eller alternativ ställts. 
Detta kommer att möjliggör för verksamheterna att beställa ekologiska 
livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel har ökat från 34% år 2016 till 
37,3% 2017.

• Förebyggande arbetet för äldre
Socialnämnden arbetar på flera sätt för att arbeta mer förebyggande i 
hemvården. Andra nämnder arbetar också med att skapa aktiviteter för 
målet såsom exempelvis med kulturutbud och brandsäkerhet.

• Integration
Det finns ett integrations- och folkhälsobidrag som föreningar, organisa-
tioner och interna verksamheter kan ansöka om. Grannsamverkan på 
Trasten är initierat och påbörjat för att det ska leda till en tryggare boende-
miljö. 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.

• Samverkan
Samverkan mellan kommunala verksamheter, studieförbund och före-
ningar är viktigt och ett alltjämt pågående utvecklingsområde. Ett stort 
antal nätverk och samarbeten mellan Gislaveds kommun och andra 
kommuner, regionen och Jönköpings län pågår. 

Sammantagen bedömning
De konkretiserade fullmäktigemålen är omfångsrika och kräver ett lång-
siktigt arbete, vilket innebär att målen inte uppnås på ett år. Sammantaget 
är måluppfyllelsen, för fullmäktiges konkretiserande mål och målområde 
attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun, delvis uppfylld. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Prioriterat målområde – företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Målområdesbeskrivning
I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter 
en fördjupad samverkan med näringslivet som präglas av tillit och för-
troende. Det är lätt för företag att etablera sig här. Kommunen stödjer 
näringslivets arbete med kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att 
utveckla infrastrukturen. Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra 
närliggande regioner.

Konkretiserande mål 2017
•  Förbättra kommunens kommunikation och bemötande gentemot 

näringsliv och invånare.
•  Skapa bättre förutsättningar så att fler människor med efterfrågad 

kompetens söker sig till privat och offentlig sektor i Gislaveds  
kommun.

•  Underlätta nyetablering/nyföretagande och ett expansivt företagande.
•  Samverkan mellan skola och näringsliv ska intensifieras så att skolan 

erbjuder utbildningar till fler kompetenser näringslivet efterfrågar.

Måluppfyllelse
Samtliga nämnder har arbetat på olika sätt med nämndmål för att upp-
fylla kommunfullmäktiges konkretiserande mål. Nämndernas målupp-
fyllelse beskrivs i respektive nämndredovisning.

• Operativ styrgrupp – Företagsklimat och näringslivssamverkan
Det har under året startats en operativ styrgrupp som arbetar mot mål-
området företagsklimat och näringslivssamverkan. Denna styrgrupp 
kommer att fortsätta arbeta även 2018. 
 Den operativa styrgruppen har i uppdrag att ta fram en konkret hand-
lingsplan med tillhörande aktiviteter i syfte att kraftigt förbättra företags-
klimatet och näringslivssamverkan. Under 2017 genomförde styrgruppen 
intervjuer, workshop och dialogmöten med näringslivet. Syftet var att 
hitta sätt att förstärka och utveckla relationerna och samarbetet. 

Detta resulterade i en aktivitetslista om 14 punkter inom  
fem olika fokus områden:
• Kommunal service
• Platsens attraktivitet
• Mötesplatser och samarbeten
• Kommunikation
• Framtidens industri

Arbetet med aktivitetslistan beräknas pågå under lång tid men har under 
2017 påbörjats och en del åtgärder har redan färdigställts. Svenskt 
Närings livs kommunrakning är den undersökning som används för att 
bedöma företagsklimatet. Gislaveds kommun har under flera år haft en 
långsam försämring av rankingplacering men förbättrades 30 placeringar 
i ranking 2017. Den påbörjade dialogen med näringslivet kan vara en 
bidragande orsak till denna förbättring.

• Fast beredningsgrupp – Attraktiv arbetsgivare
Det finns en fast beredningsgrupp som arbetar med frågor för att öka 
attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare. Insatser har under 2017 
gjorts inom området kompetensförsörjning, kompetensutveckling och 
ledarskap inom kommunen.

Sammantagen bedömning
De konkretiserade fullmäktigemålen är omfångsrika och kräver ett lång-
siktigt arbete, vilket innebär att målen inte uppnås på ett år. Sammantaget 
är måluppfyllelsen, för fullmäktiges konkretiserade mål och målområde 
företagsklimat och näringslivssamverkan, delvis uppfylld. 

Bedömning av de personalpolitiska målen

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som 
arbetsgivare finns två personalekonomiska mål med sex styrmått angivna 
i Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2017 – 2021. 
Målen och dess uppfyllelse är enligt följande:

Personalpolitiska mål för god ekonomisk hushållning
Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss 
som attraktiv arbetsgivare. 

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



  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål

Styrmått för målet att Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik 
ska främja oss som attraktiv arbetsgivare:
•  Styrmåttet att arbeta med att utveckla processen kring lönebildning 

har uppnåtts. Bl.a. har arbetet med löneanalyser genomförts och för-
bättrats. Koppling mellan löneprocessen och budgetprocessen har 
gjorts inom ramen för de nya styrprinciperna.

•  Styrmåttet att minst 90% av de anställda ska ha utvecklingssamtal, 
har delvis uppnåtts. 85% av de svarande uppger att de haft utveck-
lingssamtal. Andelen svarande per förvaltning visar att i 5 av 9 för-
valtningar har mer än 90% uppgett att de haft utvecklingssamtal. 
Detta resulterar i att styrmåttet delvis uppnåtts i vissa förvaltningar.

•  Styrmåttet att sjukfrånvaron inte ska överstiga 5,3%, har delvis upp-
nåtts. Sjukfrånvaron är 6,6% år 2017. Fem av kommunens nio för-
valtningar har en sjukfrånvaro under 5,3%, vilket resulterar i att styr-
måttet uppnåtts i vissa förvaltningar.

•  Styrmåttet att resultat av struktursatsningar under 2015 – 2019 ska 
medföra att medianlönerna inom respektive AID-kod ligger i nivå 
som medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige, har inte 
uppnåtts år 2017. Vid löneanalysen 2017 av 2016 års löner konstate-
rades att Gislaveds kommun har 49 AID-medianlöner (38%) som 
ligger lägre än medianen för södra Sverige. För 2016 års löneanalys 
var denna siffra 48 st (38%), år 2015: 45 st (36%) och för år 2014: 41st 
(35%). Tyvärr går resultatet åt fel hål och siffran står stilla istället för 
att minska.

Styrmått för målet att hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet  
och deltid en möjlighet:
•  Styrmåttet att samtliga nya tillsvidareanställningar ska anställas till en 

grundanställning på 100% kan glädjande konstateras ha uppnåtts.
•  Styrmåttet andelen anställda med grundtjänst 100% ska öka i för-

hållande till andelen per 2014-11-01 som var 64,3%, har uppnåtts. Av 
kommunens tillsvidareanställda har 91% sin grundtjänst på heltid, 
vilket är en otrolig ökning jämfört med 2016.

Slutsats 
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har en 
godkänd måluppfyllelse.
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Finansiell analys

Ekonomiskt resultat  

KOMMUNKONCERNEN

Kommunkoncernen avses kommunen samt samtliga bolag/stiftelser.

Med kommunkoncernen avses kommunen samt samtliga bolag/stiftelser. 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 57,6 mnkr. Nedgången i 
resultat från 2016 jämfört med 2017, beror på att AB Gislavedshus under 
2016 hade högt resultat, vilket förklarades av försäljning av lägenheter i 
Anderstorp.

mnkr 2015 2016 2017

Kommunkoncernens resultat 50,5 182,7 57,6

Gislaveds kommun 24,9 60,5 35,7

Gislaveds Kommunhus AB 1,6

AB Gislavedshus 18,3 110,5 8,7

Gislaved Energi AB 5,8 5,9 8,6

Gisletorp Lokaler AB 1,1 1,3 1,2

Gislaved Näringsliv AB 0 0 0

Stiftelsen Isabergstoppen -1,0 4,1 1,7

Stiftelsen Gisleparken 0,9 -0,4 -0,1

Stiftelsen Torghuset 0,5 0,8 0,6

Investeringarna uppgick till totalt 294 mnkr. De största investerarna 
fördelar sig enligt följande:  

KOMMUNEN

Årets resultat 

Målsättning
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hus-
hållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella målen 
ska vara att resultatet under en femårsperiod ska uppgå till i genomsnitt 
minst 30 mnkr per år.
 Kommunens resultat blev 35,7 mnkr. Det finansiella målet är gällande 
för en femårsperiod, vilket innebär att resultatet kan variera över tid, men 
det ska uppnås för femårsperioden. I samband med att kommunen gick 
över till komponentavskrivning i sin helhet, beslutade fullmäktige att höja 
det genomsnittliga resultatet till 30 mnkr. Med det av kommunfullmäktige 
antagna planeringsdirektivet 2018 – 2021 som grund, blir det genom-
snittliga resultatet +28 mnkr för perioden 2015 – 2019. Det finansiella 
målet +30 mnkr som genomsnitt är därmed inte uppnått för perioden 
2015 – 2019. Årets ekonomiska resultat för Gislaveds kommun uppgår 
till +35,7 mnkr. Nämndernas nettokostnader har blivit lägre än budget.
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Den sammanvägda bilden av resultatet för ”koncernen” är en välmående 
”koncern” som har förbättrat sin ekonomiska styrka. För mer detaljer 
hänvisas till avsnitt ”Koncernbolag och stiftelser”.

2017 års investeringsnivå uppgår till 147,8 mnkr varav 129,4 mkr är skatte-
finansierad. De största investeringarna under 2017 har varit datorer/läs-
plattor, beläggningsarbeten på gatorna, nya IT-utrustningar samt reinves-
teringar (planerat underhåll) på verksamhetsfastigheter. 
 Gislaveds kommun har en låneskuld hos Kommuninvest med 30 mnkr. 
Kommunalskatten för 2017 var 22,13%. Genomsnittet i länet var 21,83% 
och för riket (vägt medeltal) 20,75%. 
 För att upprätta kapaciteten på långsikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balans-
kravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste överstiga 
noll, vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort 
sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga 
kapaciteten och av den anledningen har kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun beslutat om en mer preciserad finansiell nivå, en nivå för kom-
munens resultat som är så stort att kommunen klarar framtida kostnads-
ökningar avseende framförallt pensioner. Det finansiella målet innebär att 
resultatnivån under femårsperioden 2015 – 2019 ska uppgå till i genom-
snitt minst 30 mnkr per år. 
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Nämndernas budgetavvikelser inkl. tilläggsanslag (mnkr) 

2016 2017 Resultat %
av netto budget

Kommunstyrelsen 5,1 7,8 7,3

Överförmyndarnämnden  0,2  0,6 17,4

Räddningsnämnden 1,3 0,2 0,7

Tekniska nämnden -0,7  1,0 2,3

Bygg- och miljönämnden 1,0 -0,7 -5,3

Socialnämnden -3,3  -2,6 -0,4

Fritidsnämnden 2,9 2,4 6,1

Barn- och utbildningsnämnden 16,4  3,2 0,4

Kulturnämnden 1,2 1,3 3,8

Fastighet- och servicenämnden 12,3  1,6 -

Totalt 36,4 14,8 0,9

Nämndernas budgetavvikelse eller ”överskott/underskott” avser skill-
naden mellan redovisade och budgeterade belopp. Nämndernas verk-
samheter har en omslutning på totalt 1 622 mnkr, vilket är en ökning i 
förhållande till 2016 med 69 mnkr (+4,4%). Ökningen med 69 mnkr beror 
framförallt på personalkostnadsökningar.
 Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som ej är lägre 
än 30 mnkr samt att investeringar, exkl. taxefinansierad verksamhet fi-
nansieras till 100% med egna medel, är 2017 års investeringsnivå på en 
nivå som inte är långsiktigt hållbart. Ur ett långsiktigt perspektiv är det av 
stor vikt att investeringsnivån ej ligger över ca 100 mnkr om driftresultatet 
ska följa det finansiella målet att resultatet ska vara 30 mnkr/år. Ska inves-
teringsnivån vara högre än 100 mnkr måste det finansiella målet höjas. 
 Ett annat viktigt mått vid analys av investeringsnivåer är skattefinan-
sieringsgraden, som mäter hur stor andel av investeringarna som kan 
finan sieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften 
är finansierad. 100% innebär att kommunen har skattefinansierat samt-
liga investeringar som är genomförda under året och att kommunens 
långsiktiga handlingsutrymme därmed förstärks.
 Avskrivningsmedlen ingår i den del som har skattefinansierat investe-
ringarna och bidrar därmed tillsammans med årets resultat till att skapa 
ett utrymme för investeringar. Förhållandet mellan investeringsnivån och 
avskrivnings-/resultatnivån ger en indikation på om investeringsnivån 
leder till påfrestningar på skuldsättningen och därmed indirekt verksam-
heternas tillgång till driftkostnadsmedel.

Årets investeringar 
Den samlade investeringsvolymen för 2017 uppgick till 147,8 mnkr vilket 
är en högre nivå än 2016 (92,3 mnkr).

Skattefinansieringsgraden – del av investeringarna (%)

2015 2016 2017

Skattefinansierad 129,3 133,9 64,8

Taxefinansierad 28,6 27,9 9,2

2018 2019 2020 2021

Skattefinansierad 40,5 56,0 56,1 20,8

Taxefinansierad 5,1 6,8 18,8 1,5

Av tabellen framkommer att skattefinansieringen har vänt till att vara under 
100%. En lägre nivå innebär att investeringsnivån inte kan helt skatte-
finansierad och då försämras det långsiktiga handlingsutrymmet eller att 
kommunen behöver låna medel för investering.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Ett sätt att analysera förhållandet mellan kostnader och intäkter är att 
mäta hur stor del av skatteintäkter och utjämningsbidragen som tas i 
anspråk av de löpande kostnaderna. För 2017 uppgick andelen till 98%, 
vilket är högre än 2016 (96,5%). Detta innebär en försämring i förhållande 
till föregående år. Skatteintäkterna ökade under 2017 med 3,7% och 
nettokostnaderna ökade med 5,4%.
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Ovanstående diagram visar att nettokostnaderna för 2017 ökar mer än 
skatteintäkterna. En kostnadsökning som är högre än intäktsökningen 
urholkar ekonomin på sikt. Under 2016 hade skatteintäkterna varit höga 
på grund av det ökade statsbidraget som kommunen fått i samband 
med den ökade andelen flyktingar som kom.
 Nettokostnadernas lägre ökningstakt 2013 och 2015 beror till viss del 
på att kommunen då erhöll återbetalning från AFA. Utan denna återbe-
talning hade nettokostnadsökningen varit i nivå med skatteökningen.

Kostnads- och intäktsutveckling 

Förändring % 2016 2017 

Intäkter 21,4 3,1

Kostnader 8,8 5,9

Nettokostnader 5,4 5,4

Skatteintäkter + generella statsbidrag 7,7 3,7

Kostnader 
För 2017 uppgick personalkostnaderna till 1 421 mnkr av de totala verk-
samhetskostnaderna 2 103 mnkr (inkl. avskrivningar om 74 mnkr).

Intäkter
För 2017 uppgick skatteintäkter och generella statsbidrag inkl. utjämning 
till 1 677 mnkr av totala intäkter om 2 139 mnkr. Övriga intäkter främst 
avgifter och ersättningar samt driftsbidrag.
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Sammanfattning av ”resultat”
Det genomsnittliga resultatet för perioden 2015 – 2019 är +28 mnkr. Det 
finansiella målet om +30 mnkr för samma period är därmed inte upp-
nått. Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att investeringsnivån inte 
ligger över 100 mnkr/år. Om investeringsnivån blir högre än denna nivå 
måste det finansiella målet avseende resultat höjas för att en bibehållet 
god ekonomisk hushållning ska kvarstå. 

Kapacitet   

KOMMUNKONCERNEN

En viktig parameter för att avläsa koncernens långsiktiga kapacitet är att 
se på utvecklingen av soliditeten. Soliditeten påverkas av en förändrad 
balansomslutning och hur resultatet utvecklas över tiden. Koncernens 
soliditet har förbättrats och uppgår till 60,08%. Denna förbättring beror 
framförallt på förbättrad soliditet för Bolagen.

% 2015 2016 2017

Kommunkoncernens soliditet 57,5 60,2 60,08

 Gislaveds kommun 68,8 69,6 68,6

 Gislaveds Kommunshus AB 99,5

 AB Gislavedshus 32,2 44,4 45,2

 Gislaved Energi AB 46,8 43,9 44,8

 Gisletorp Lokaler AB 82,0 81,0 83,0

 Gislaved Näringsliv AB 31,8 27,9 19,9

 Stiftelsen Isabergstoppen 51,5 54,0 52,0

 Stiftelsen Gisleparken 17,5 88,0 87,0

 Stiftelsen Torghuset -10,1 -6,2 -51,1

Det är av stor vikt att de olika bolagen som ingår i koncernen har en god 
soliditet. I annat fall riskerar kommunen såsom ägare att få tillskjuta medel 
om bolagen får finansiella svårigheter.

Skuldsättning
Koncernens långfristiga skulder uppgår för 2017 till 444 mnkr, vilket är 
en minskning i förhållande till 2016 då skulden var 446 mnkr. Av koncer-
nens samlade långfristiga skulder återfinns 4,07% i Gislaveds kommun, 
66,3% i AB Gislavedshus, Gislaved Energi AB 24,4% samt Stiftelsen 
Isabergstoppen 5,3%.
 Den sammanvägda bilden av kapaciteten för ”koncernen” är att den 
har förbättrats något och är fortsatt god.

KOMMUNEN

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. 
Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv 
äger dvs. hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna. 
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet eller 
förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsökningen. Soliditeten 
sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En 
sänkt soliditet jämfört med utgångsläget innebär en ökad lånefinansiering 
och på sikt högre finansiella kostnader. Kommunens värde på tillgångarna 
har under 2017 ökat med 73,9 mnkr (4,7%) medan skulderna har ökat 
med 35,9 mnkr (8,3%). Det egna kapitalet ökade med 35,7 mnkr (3,3%). 
Soliditeten minskade därmed med 1 procentenhet från förgående år och 
uppgick 2017 till 68,6%.
 När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvarsför-
bindelse (578,6 mnkr) uppgår soliditeten till 33,5%. Grundekonomi är 
fortsatt god trots att ökningen på tillgångarna är mindre än ökningen av 
den totala skuldnivån. Beaktas också den sänkta pensionsskulden är 
grundekonomin oförändrat god.

Soliditet, % 2015 2016 2017

Soliditet 68,8 69,6 68,6

Soliditet inkl. totala  
pensionsskulden 27,9 31,5 33,5

Skuldsättning, % 2015 2016 2017

Totalt skuldsättningsgrad 31,2 30,4 32,1

Varav avsättningar 2,8 3,0 3,1

Varav kortfristiga skulder 24,6 24,4 27,8

Varav långa skulder 5,8 3,0 1,1

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital 
brukar benämnas skuldsättningsgrad vilket är motsatsen till soliditet. 
Den totala skuldsättningen har ökat till 32,1% under perioden 2015 – 2017 
(39mnkr).

Långfristiga skulder 
Med långfristiga skulder menas skulder som har en löptid över ett år. 
Kommunen har år 2017 långfristig leasingskuld på 0,7 mnkr. Det finns en 
post som investeringsbidrag och anslutningsavgifter under långfristiga 
skulder motsvarande 17,4 mnkr vilket bokföringsmässigt ligger som en 
långfristig skuld fram till dess att skulden skrivs av.

Sammanfattning av ”kapacitet”
Utifrån rubriken kapacitet kan kommunen på sikt skapa en bibehållen 
god kapacitet om soliditetsmåttet ökar. En låg skuldsättning innebär att 
av skatteintäkterna har en förhållandevis stor andel kunnat fördelas till 
kommunens olika verksamheter. I och med att soliditeten har minskat 
innebär det att kapaciteten har försämrats något under 2017, men ändå 
kvarstår på en hög nivå.

Risk  

KONCERNEN

En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen på kort och medel-
långt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finan-
siella problem. Koncernen bör upprätthålla en sådan betalningsförmåga 
att man kan betala sina löpande utgifter utan att behöva låna kortsiktigt.
 Ett mått som visar den kortsiktiga betalningsförmågan är kassalikvidi-
teten.
 Koncernen redovisade 2017 en kassalikviditet på 73%, vilket är avsevärt 
lägre än 2016. Förändringen beror på att AB Gislavedhus har en högre 
omsättningstillgångar under 2016 pga. försäljning av fastigheter.

% 2015 2016 2017

Kassalikviditet 73,0 93,4 73,0

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets slut en outnyttjad 
checkkredit på 100 mnkr för koncernen. En av de mer övergripande ris-
kerna för koncernen är ränteutvecklingen avseende låneskulden 44 mnkr. 
AB Gislavedshus är den del av koncernen som har störst låneskuld och 
därmed den enhet som har den största riskfaktorn i koncernen. För 
Gislaveds kommun samt AB Gislavedshus är befolkningsutvecklingen en 
större riskfaktor än för övriga delar av koncernen. Den sammanvägda 
bilden av riksförhållandet för ”koncernen” är att den har förbättrats och 
är fortsatt god.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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KOMMUNEN

Kassalikviditet 
Likviditeten som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt 
kan visas som omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder, 
kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att omsättningstillgångar-
na är lika stora som de kortfristiga skulderna. Desto lägre tal desto större 
är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kassalikviditet, % 2015 2016 2017

Inkl. semesterskuld 59,8 69,1 59,4

Exkl. semesterskuld 76,6 88,7 74,1

I kommunens kortfristiga skulder (totalt ca 448 mnkr) ingick en semester-
löneskuld på ca 89 mnkr som troligen inte kommer att omsättas under 
det närmaste året. Om man bortser från semesterlöneskulden uppgick 
kommunens kassalikviditet till 74,1% år 2017. Kassalikviditeten har för-
sämrats sedan föregående år, vilket framförallt beror på att kortfristiga 
skulder har ökat avsevärt mer än ökningen av omsättningstillgångar. 
Kommunen har placerat likvida medel hos banken för ca 55 mnkr. Utöver 
likvida medlen hade kommunen en outnyttjad checkkredit på 60,5 mnkr 
vid årets utgång (checkkrediten är 100 mnkr för kommunen och dess 
bolag).

Finansiell risk
Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen 
har bunden eller rörlig ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen för-
faller till betalning i och med att det då finns en teoretisk risk för att inte 
kunna teckna nya lån. För Gislaveds kommun är dessa risker ytterst 
små. I och med att kommunen inte har några lån med rörlig ränta och 
endast har ett lån kvar (30 mnkr) hos Kommuninvest i Sverige AB som 
ska slutbetalas i mitten av 2018. Risken att kommunen inte få ett nytt lån 
är extremt låg i och med att kommunen är delägare av Kommuninvest i 
Sverige AB.

Kommunens lånebild, % 2015 2016 2017

Lån med: 

– rörlig ränta 0 0 0

– bindningstid på 1 – 5 år 100 70 30

– bindningstid på 5 år > 0 0 0

Lånen förfaller till betalning:  

– andel som förfaller inom 2 år 70 70 30

– andel som förfaller inom 5 år 30 0 0

– andel som förfaller om 6 år > 0 0 0

Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 461,8 mnkr. Åtagan-
dena avsåg till största delen kommunens bolag. Beloppsmässigt fördelar 
sig åtagandena enligt nedan:

Typ av gäldenär, mnkr 2015 2016 2017

Kommunägda företag 450,2 418,5 442,9

Förlustansvar föreningar och  
kommunalförbundet 2,7 2,6 12,7

Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,2

Total borgensförbindelse 453,0 421,2 455,8

Borgensåtagandet har ökat med 34,6 mnkr under 2017, vilket framförallt 
beror på att Gislaved Energi AB har ökat på sina långfristiga skulder. 
Under 2017 har Gislaveds kommun tillsammans med Gnosjö, Vaggeryd 
och Värnamo kommuner bildat ett kommunalförbund gällande avfalls-
verksamheten (Samverkan Återvinning och Miljö – SÅM). Medlemsandel 
i kommunförbundets tillgångar och skulder har baserats på invånarantal 
enligt folkbokföringen i respektive medlemskommun per 2016-12-31 

(kvotfördelning). Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbok-
förda invånare för varje enskild medlemskommun divideras med det 
totala antalet folkbokförda invånare i samtliga medlemskommuner. 
Kvotdelen används sedan för att beräkna de enskilda medlemskommu-
nernas andel av kommunförbundets tillgångar och skulder. För Gislaveds 
kommun är kvotdelen 34,0%. Om medlemskommunerna tecknar borgen 
eller annan säkerhet för lån som upptagits av kommunalförbundet eller 
interims direktionen, ska sådan borgen vara solidarisk gentemot kredit-
givaren. Om borgensansvar utkrävs ska borgensansvaret medlems-
kommunerna sinsemellan fördelas enligt motsvarande kvotfördelning. 
För Gislaveds kommun innebär den 34,0%. Under 2017 har förbundet 
lånat 30mnkr genom Kommuninvest enlig beslut. Gislaveds kommuns 
andel av borgen för detta lån motsvarar 10,2 mnkr. Förbundet har även en 
upptagen checkräkningskredit på 20 mnkr och det är kvotfördelningen 
i regressavtalet mellan kommunerna som gäller i fördelningen av denna. 
 Borgensåtagandet per invånare uppgick 2017-12-31 till 15,4 tkr, vilket 
är 1,1 tkr högre än 2016. Som övriga ansvarsförbindelser finns även 
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 till ett belopp om 578,6 mnkr 
inkl. löneskatt. 

Pensionsåtaganden
Kommunens totala pensionsskuld uppgick vid utgången av 2017 till 
674,5 mnkr inkl. löneskatt, och återfinns under posterna ”avsättning till 
pensioner”, ”kortfristiga skulder” samt ”poster inom linjen” i balansräk-
ningen. Pensionerna som är intjänade före 1998, exkl. särskild avtals- och 
visstidspensioner, redovisades som ansvarsförbindelse under rubriken 
”poster inom linjen”. Under rubriken avsättningar återfanns de pensioner 
som var intjänade fr.o.m. 1998 och framåt, samt särskilda avtals- och 
visstidspensioner. Som kortfristig skuld återfanns den avgiftsbestämda 
ålderspensionen enligt KAP-KL (Kollektiv AvtalsPension – Kommuner 
och Landsting) inkl. löneskatten. Räntekostnader på den genomsnittliga 
pensionsskulden uppgick till 534 tkr och redovisas under finansiella 
kostnader.

Total pensionsskuld, mnkr 2015 2016 2017

Kortfristig skuld 51,8 53,1 62,3

– varav löneskatt 10,1 10,4 11,3

Avsättning 23,5 29,6 33,6

– varav löneskatt 4,6 5,8 6,6

Ansvarsförbindelse 614,1 599,0 578,6

– varav löneskatt 119,9 116,9 112,9

Summa pensionsskuld 689,4 681,7 674,5

Finansiella placeringar 0 0 0

Totala förpliktelser – placeringar 689,4 681,7 674,5

I förhållande till år 2015 har pensionsskulden sjunkit med 14,9 mnkr 
vilket framförallt beror en sänkt ansvarsförbindelse. Vid 2017-12-31 
har kommunen ett värde på överskottsfonden med 5,0 mkr. Med det 
här beloppet har kommunen möjlighet att använda pengarna för att 
försäkra bort en del av förmåner som idag ligger under ansvarsförbin-
delser. Genom att använda överskottsfonden garanteras kommunen 
att det inte återtas samtidigt som enligt gällande praxis slipper att 
betala löneskatt på de förmåner som kommunen försäkrar bort med 
överskottet. Man anser att löneskatt redan har betalats på kapitalet. 
Det innebär således att kommunen slipper en kostnad på 24,26% 
samtidigt som det minskar risken i pensionsåtagande och får en fort-
satt förvaltning på samma kapital. 
 Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (fr.o.m. 1998) 
disponeras av den anställde för eget val av förvaltare. Pensionskostnaden 
för lön utöver 7,5 basbelopp och för efterlevandepension har lösts med 
särskilt tecknade försäkringar. Total pensionskostnad inkl. särskild löne-
skatt som har belastat resultaträkningen 2017 uppgick till 104,7 mnkr. 

Pensionskostnader, mnkr 2015 2016 2017

Pensionskostnad (inkl. löneskatt) 87,4 103,0 104,7
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Prognosen för de närmsta tre åren är att kostnaden för pensionsutbetal-
ningar inkl. löneskatt kommer att öka 4 – 6 procent per år. Uppgifterna om 
pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda av Skandia, bank 
och försäkring per 2017-12-31. Aktualiseringsgraden för beräkningen upp-
går till 99 procent. Detta innebär att för de personer där alla pensions-
grundande tider ej är färdigutredda (1%) är den pensionsgrundande tiden 
uppskattad. Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en risk och 
är en generationsfråga. Genom att betala ut hela den avgiftsbestämda 
ålderspensionen, partiell inlösen samt att försäkra bort lönedelarna över 
7,5 basbelopp och efterlevandepensionen reducerades risken något. För 
att klara framtida pensionsåtaganden har Gislaveds kommun beslutat 
att det finansiella målet ska vara 30 mnkr/år som genomsnitt. Det upp-
arbetade resultatet kommer årligen att framgå av årsredovisningen vilket 
innebär att då pensionskostnaderna ökar i framtiden kommer hänvisning 
att göras till det upparbetade resultatet och finansiella målet kan då 
sänkas.

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer 
t.ex. konjunktursvängningar, befolkningsförändringar, volymförändringar 
m.m. Nedan beskrivs vilken ungefärlig inverkan några av dessa har.

mnkr

Löneökning med 1% 13,1

Utdebitering förändrad med 10 öre 6,0

Förändrade skatteintäkter vid en befolknings- 
förändring med 100 personer 4,7

Påverkan på ränteintäkter vid förändrad marknads-
ränta med 1% 1,0

Sammanfattning av ”riskförhållande”
Riskförhållandet har försämrats de senaste åren i och med ökade skulder. 
För 2017 har riskförhållandet stabiliserats vilket bl.a. framgår av den för-
bättrade kassalikviditeten och inlösen av ett lån. Utifrån rubriken riskförhåll-
ande, samt med den målsättning som är satt i mål och budget 2017 – 2021, 
har kommunen goda förutsättningar att möta finansiella problem på kort 
och medellångt perspektiv. Den största risken är pensionsåtagandet med 
en skuld motsvarande 684,5 mnkr. Om det finansiella målet, ett resultat 
som i genomsnitt uppgår till 30 mnkr/år, uppnås kommer pensionsåta-
gandet att kunna hanteras med bibehållet god ekonomisk hushållning. 
Kommunens stora investeringsbehov kräver en aktiv ekonomistyrning 
för att inte försämra de ekonomiska förutsättningarna. Om inte detta 
lyckas finns risken att kommunen måste låna ännu mer till investeringarna 
och därmed mindre driftanslag till verksamheterna.

Avstämning av balanskravet 
Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen överstiga 
kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäk-
terna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapi-
talet enligt balansräkningen återställas under de närmast tre åren. Redan 
i förvaltningsberättelsen för det år då obalansen uppkommit ska anges 
när och hur regleringen ska göras. Realisationsvinster ska avräknas från 
resultatet innan avstämning görs. För 2017 uppgår det justerade resulta-
tet till 34,7 mnkr vilket innebär att balanskravet uppnås.

Balanskravsavstämning, mnkr 2015 2016 2017

Årets resultat enligt resultaträkning 24,9 60,5 35,7

Samtliga Realisationsvinster -3,0 -6,7 -0,9

Realisationsvinst enligt undantags-
möjlighet

Realisationsförlust enligt undantags-
möjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade förluster  
i värdepapper

Årets resultat efter balanskravs-
justering 21,9 53,8 34,8

Medel till konjunkturreserv (RUR) -6,9 -37,6 0,0

Medel till pensionsreserv (RUR) -15,0 -16,2 0,0

Disponering från RUR 0,0 0,0 0.0

Resultatöverföring -34,8

Årets balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0

Det finns inga balanskravsunderskott från tidigare år. Gislaveds kommun 
har ett ackumulerat resultat utjämningsreserv (RUR) med 176 mnkr. Kom-
munen använder sig nu av resultatöverföring. Se Not om eget kapital.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FEM ÅR I SAMMADRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Sammanställd
2013 2014 2015 2016 2017 redovisning 2017

– Antal invånare 31/12 28 713 28 737 29 272 29 478 29 629 29 629
 

Skattesatser %    

– Gislaveds kommun 21,99 22,13 22,13 22,13 22,13 22,13

– Jönköpings läns landsting 10,65 11,21 11,26 11,26 11,26 11

Skatteintäkt: kronor per invånare 49 999 49 448 51 265 54 838 56 599 56 599

 
Resultaträkning (mnkr)    

– Resultat 32 149 10 642 24 913 60 465 35 687 57 595

– Resultat enligt balanskrav 31 464 5 312 21 939 53 751 34 784 56 692
   

Investeringsvolym (mnkr) 146 281 177 756 69 762 92 276 147 794 293 714

 
Balansräkning    

– Anläggningstillgångar mnkr 1 154 1 266 1 296 1 308 1 381 2 298

– Anläggningstillgångar kr/invånare 40 164 44 092 44 274 44 372 46 604 77 552
   

– Omsättningstillgångar mnkr 130 143 207 265 266 392

– Omsättningstillgångar kr/invånare 4 527 4 977 7 078 8 990 9 003 13 292
   

– Eget kapital mnkr 978 989 1 034 1 094 1 130 1 616

– Eget kapital kr/invånare 34 042 34 434 35 314 37 112 38 135 54 539
   

– Avsättningar mnkr 40,2 42 42 48 51 92

– Avsättningar kr/invånare 1 399 1 470 1 445 1 628 1 711 3 112
   

– Skulder mnkr 265,7 378 428 431 466 982

– Skulder kr/invånare 9 248 13 168 14 604 14 621 15 743 33 131
 
 

FINANSIELLA NYCKELTAL    
   

– Nettokostnad i % av skatteintäkter 98,00% 99,40% 98,50% 96,45% 98,00% 95,40%

– Lånefinansieringsgrad 0,00% 3,70% 6,30% 3,58% 1,30% 19,30%

– Soliditet i % (inkl. pensionsskuld) 25,60% 25,50% 27,90% 31,47% 33,47% 38,57%

– Soliditet i % (exkl. pensionsskuld) 76,20% 70,20% 68,80% 69,55% 68,60% 60,08%
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Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Syftet med Gislaveds kommuns styrmodell är att säkerställa att de poli-
tiska viljeinriktningarna ska få genomslag i verksamheterna. Styrmodellen 
ska bidra till att skapa en helhetsbild utifrån vision och värdegrund i alla 
verksamheter. För att klara välfärden och leverera service och tjänster 
med rätt kvalitet kommer det bli än mer viktigt att ständigt utveckla verk-
samheten och nya arbetsmetoder. Det kommer att behövas en fortsatt 
utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Den nya 
beslutade styrmodellens grundprinciper om att sträva efter en förbättrings-
kultur genom delaktighet och nya arbetssätt såsom digitalisering kommer 
att bidra till att detta blir möjligt. 
 Omvärldsanalyser och erfarenheter av år 2017 utmynnar i ett antal 
utmaningar och utvecklingsbehov framöver. Hela Gislaveds kommun 
behöver fortsätta arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt. Det kommer att behövas ett aktivt arbete för att påverka 
miljön i positiv riktning och göra hållbara val. Förändringar i närvärld och 
omvärld kräver alltmer fokus på långsiktigt hållbart arbete i kommunen. 
Klimatanpassning, infrastruktur och integration är områden att arbeta 
vidare med. Gislaveds kommun strävar efter att upplevas som en mer 
attraktiv plats att bo, arbeta på samt att besöka. Kommunen behöver 
fortsätta att främja nybyggnation av bostäder och variationer av boende-
former för personer med olika behov. Platsens attraktivitet kan då bli en 
motor för ett välmående och brett näringsliv. Ett första steg i arbetet är 
att ta fram ett platsvarumärke som beskriver en framtida bild av platsen 
och vilka strategiskt viktiga tillgångar som ska lyftas fram. Arbetet ska 
också innefatta budskap till olika målgrupper och en strategi för hur 
kommunens styrkor och det som särskiljer oss från andra kommer att 
marknadsföras. Framtidens personalförsörjning kommer att ställa stora 
krav på att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och det är väsentligt 
med ett fortsatt arbete med strategiskt personalarbete.
 Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxt-
villkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är delaktiga och att barnpers-
pektivet står i fokus är viktigt utifrån ett samhällsperspektiv. Tillsammans 
behöver Gislaveds kommun fortsätta med att prioritera förebyggande 
och främjande arbete för barn och unga. 
 Den nya demokratiska spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav 
på organisationen. Digitaliseringen driver också på krav att arbeta med 
säkerhetsfrågor ur flera perspektiv. Samverkan och dialog med andra 
kommer bli alltmer viktigt och Gislaveds kommun behöver intensifiera 
samarbetet med andra kommuner, regioner och näringsliv. Framtiden 
kommer att ställa krav på en effektiv och flexibel kommun. Ekonomiska 
förutsättningar kommer fortsatt stå i fokus då Gislaveds kommun är 
mycket påverkade av det som sker i omvärlden. Ständiga effektiviseringar 
och ett fokus på helheten krävs för att bevara välfärden. Detta kommer 
att ställa höga krav på att kommunen tillsammans kan göra snabba om-
ställningar, är flexibel och kontinuerligt förändrar arbetssätten. 

Personalekonomisk översikt och analys

Under de kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds 
kommuns anställda att gå i ålderspension. Samtidigt är de årskullar som 
kommer in på arbetsmarknaden betydligt mindre än de som lämnar 
den. Detta ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbets-
givare och fortsätta arbeta med strategiskt personalarbete. Personalen 
är kommunens största och viktigaste tillgång. För att uppnå de mål som 
kommunen har satt för sin verksamhet, behöver kommunen ta väl hand 
om sin personal. Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsätt-
ning för att vi ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet 
som medborgarna förväntar sig. Därför kan vi glädja oss över att det 
personalpolitiska arbetet drivs framåt med fokus på ledarskap, heltid 
och kommunikation. Det kommande generationsskiftet bland personalen 
ställer stora krav på att vi kan attrahera medarbetare med rätt kompetens 
för framtiden. Samtidigt måste vi vara flexibla och öppna inför nya organi-
sationsformer och arbetssätt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Framtid

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksamheten med ett 
aktivt arbete utifrån planeringsmodellen som utgår från vision, prioriterade 
områden, konkretiserade mål, finansiella mål samt personalpolitiska mål. 
En ny styrmodell är under införande 2017 för att sättas i skarpt läge 2018.
 Den främsta utmaningen under den kommande planeringsperioden 
2018 – 2021 blir att klara de finansiella målen samtidigt som det finns 
behov av stora investeringar. 
 Gislaveds kommun har haft ytterst stora investeringar under 2000-talet 
och de är stora även under de kommande fem åren men något minskan-
de. Stora investeringar undantränger resurser till drift av verksamheterna 
och därför måste det ständigt ske en avvägning mellan resultatets storlek 
och investeringarnas storlek. 
 Dessa framtida förutsättningar ställer krav på översyn av nuvarande 
verksamheter både avseende kvalitet och ekonomi. Gislaveds kommun 
har i dagsläget en mycket hög kvalitet inom äldreomsorgen men även 
inom många andra områden.

Ovanstående diagram visar det resultat som måste uppnås för att det 
finansiella målet ska bli som genomsnitt +30 mnkr/år. 
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Personalekonomiska styrmått
Drygt 70% av kommunens kostnader är att hänföra till personalkostnader. 
Antal årsarbetare var 2 533 för 2017, en ökning med 33 årsarbetare i jäm-
förelse med 2016 (2 500). I tabellen nedan visas de personalekonomiska 
styrmåtten. Varje nämnd redovisar även dessa personalpolitiska mått i 
respektive nämndredovisning.

% 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,3 6,0 6,6 

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 

50,0 48,0 44,5 

Heltid/deltid
Andel kvinnor som är  
anställda på heltid

64,0 70,0 90,0

Andel män som är  
anställda på heltid

91,0 92,0 97,0

Andel kvinnor som är  
anställda på 75 – 99%

25,0 21,0 6,0

Andel män som är  
anställda på 75 – 99%

4,0 4,0 1,0

Andel kvinnor som är  
anställda på mindre än 75%

11,0 8,0 4,0

Andel män som är  
anställda på mindre än 75%

5,0 4,0 2,0

Siffror anges i %. Heltid/deltid är uppdelad i kvinnor och män. Sjukfrån-
varon baseras på andelen sjuka av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtids-
sjukfrånvaron är andelen sjuka i 60 dagar eller mer.

Heltid – deltid
Av kommunens tillsvidareanställda har totalt 91% heltidsanställning jäm-
fört med 74% föregående år, vilket är en otroligt bra ökning. Det är främst 
personal som inte valt att skriva om sina anställningsavtal till heltid som 
har deltidsanställning. Även de som har permanent sjukersättning eller 
gått i delpension har deltidsanställning. Under de senaste tio åren så har 
åren 2016 och 2017 stått för den största ökningen av kvinnors tjänst-
göringsgrader. Under 2017 har andelen heltidsanställda kvinnor ökat 
inom samtliga förvaltningar. Inom socialförvaltningen och fastighet- och 
serviceförvaltningen är ökningen störst. 

Hälsa
Sjukfrånvaron är 6,6% år 2017 och har ökat med 0,6 procentenheter i 
jämförelse med 2016 (6,0%). Gislaveds kommun följer tyvärr den trend 
som finns i samhället i stort med att sjukfrånvaron ökar kraftigt. På för-
valtningsnivå står socialförvaltningen, fritidsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen för den största ökningen av sjukfrånvaro. Bygg- och miljö-
förvaltningen, Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö och fastighet- och 
serviceförvaltningen har minskat mest, jämfört med 2016. Observera att 
på de mindre förvaltningarna kan enstaka långtidssjuk slå igenom kraftigt 
i statistiken. Om hälsotalen bryts ner på åldersgrupper konstateras att 
det skett en ökning i samtliga åldersgrupper. Den största ökningen åter-
finns i åldersgruppen 30 – 49 år (5,7% till 6,5%) och därefter i den yngsta 
åldersgruppen 29 år och yngre (5,3% till 5,9%). För åldersgruppen 50 
och äldre har det skett en marginell ökning, från 6,7% till 7% 2017.
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Andel svarande som uppger att de haft utvecklingssamtal

procent

2016 20172015

Sjukfrånvaro av tillgänglig  
tid per åldersgrupp i % 2013 2014 2015 2016 2017

Totalt för 29 år och yngre 3,6 3,0 3,7 5,3 5,9

Totalt för 30 – 49 år 5,2 5,5 5,3 5,7 6,5

Totalt för 50 år och äldre 5,0 5,0 6,0 6,7 7,0

Totalt 4,9 4,9 5,3 6,0 6,6

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per kön % sjuk

Totalt för kvinnor 7,4

Totalt för män 3,5

Totalt 6,6

Medellön
Medellönen i Gislaveds kommun uppgick år 2017 till 26 743 kr/månad 
(inkl. timavlönade). För tillsvidareanställda och visstidsanställda uppgick 
medellönen till 29 290 kr/månad. Medellönen för kvinnor i Gislaveds 
kommun var 95% av männens (den ovägda löneskillnaden). Detta är en 
positiv ökning med 1 procentenheter jämfört med föregående år. Mellan 
åren 2012 – 2013 samt 2015 – 2016 skedde en ökning om 2 procent-
enheter. Innan 2010 rör sig förändringen mellan åren i perioden endast 
med någon tiondel. Enligt Medlingsinstitutet var kvinnors lön 96% av 
männens i kommuner år 2016 och för offentlig sektor var siffran 98%.
 De totala personalkostnaderna uppgår till 1 420 mnkr.

Utvecklingssamtal
I personalhandboken finns kommunens policy om att varje lönesättande 
chef är skyldig att genomföra minst ett utvecklingssamtal årligen. 85% 
av de svarande i en enkätundersökning uppger att de haft utvecklings-
samtal 2017 jämfört med 83% föregående år. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Trots att resultatet kring utvecklingssamtalen blir bättre så är det inte 
helt tillfredställande. Under 2018 är arbetsgivarens förhoppning att kunna 
följa upp genomförandet av utvecklingssamtal bättre, med hjälp av nya 
tekniska förutsättningar. Mer detaljerad information finns i personalbok-
slutet. 
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EKONOMI

RESULTATRÄKNING

Budget Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2017 2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 390 498 460 325 446 550 772 674 752 561

Verksamhetens kostnader 2 -1 971 721 -2 029 554 -1 916 811 -2 256 184 -2 158 030

Avskrivningar 3 -80 678 -73 699 -88 913 -116 352 -125 151

Verksamhetens nettokostnader -1 661 901 -1 642 929 -1 559 173 -1 599 862 -1 530 620

Skatteintäkter 4 1 301 773 1 309 672 1 262 769 1 309 672 1 262 769

Generella statsbidrag och utjämning 5 373 043 367 302 353 756 367 302 353 756

Finansiella intäkter 6 4 166 2 939 4 055 1 787 113 663

Finansiella kostnader 7 -1 585 -1 297 -942 -16 547 -19 026

Resultat före extraordinära poster 15 496 35 687 60 465 62 352 180 542

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 -4 757 -4

Årets resultat 15 496 35 687 60 465 57 595 180 538

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2017 2016 2017 2016

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2 274 2 589

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 216 796 1 164 685 2 111 395 1 753 184

Maskiner och inventarier 9 125 305 104 603 144 827 326 616

Finansiella anläggningstillgångar 10 38 721 38 595 39 291 38 872

Summa anläggningstillgångar 1 380 822 1 307 883 2 297 787 2 121 261

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 11 2 914 3 128 4 781 5 177

Fordringar 12 115 471 136 523 148 121 308 995

Kortfristiga placeringar 13 54 975 89 984 119 957 89 984

Kassa och bank 14, 15 92 871 35 625 119 115 63 202

Summa omsättningstillgångar 266 231 265 261 391 973 467 358

Summa tillgångar 1 647 054 1 573 144 2 689 760 2 588 619

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16 1 129 891 1 094 204 1 615 941 1 558 346

därav årets resultat 35 687 60 465 57 595 180 538

därav resultatutjämningsreserv 176 041 176 041 176 041 176 041

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 33 590 29 566 33 810 29 786

Andra avsättningar 18 17 111 18 784 58 384 54 440

Summa avsättningar 50 700 48 351 92 193 84 226

SKULDER

Långfristiga skulder 19 18 111 46 848 444 456 445 822

Kortfristiga skulder 20 448 352 383 742 537 169 500 225

Summa skulder 466 463 430 589 981 625 946 047

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 647 054 1 573 144 2 689 760 2 588 619

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 21 455 821 421 245 24 389 14 191

Ansvarförbindelsen 22 578 601 599 019 578 601 599 019

Leasing 23 10 781 18 405 10 781
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EKONOMI

KASSAFLÖDESANALYS

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2017 2016 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

Årets resultat 35 687 60 465 57 595 180 538

Justering för av- och nedskrivningar 3 73 699 88 913 116 352 125 151

Förändring deponiavsättning 18 -1 674 0 -1 674 0

Förändring pensionsavsättning 17 4 023 6 069 4 024 6 069

Ökning/minskning andra avsättningar 18 0 5 617 2 105

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -714 0 -377 29 775

Realisationsvinst/förlust 2 425 -6 251 2 425 -6 251

Medel från verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital 113 446 149 196 183 962 337 387

 
Ökning/minskning kortfristiga placeringar 13 35 010 -89 984 -29 973 -89 984

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 21 051 -42 181 160 875 -188 948

Ökning/minskning förråd och varulager 11 -214 -213 -396 -562

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 64 610 37 344 36 944 78 751

Kassaflöde från den löpande verksamhet 120 457 -95 034 167 450 -200 743
 

INVESTERINGSVERKSAMHET  

Investering i materiella anläggningstillgångar -152 323 -102 054 -299 400 -199 829

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 478 804 478 804

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 051 8 942 5 208 8 942

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 -126 -10 216 -419 -10 216

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 10 0 10 248 0 10 248

Kassaflöde från investeringsverksamheten -147 920 -92 277 -294 133 -190 051
 

FINANSIERINGSVERKSAMHET  

Nyupptagna lån 19 2 079 6 313 1 263 6 313

Amortering av långfristiga skulder 19 -30 816 -40 589 -2 629 -60 223

Ökning av långfristiga fordringar 10 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 10 0 -1 500 -1 500

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 737 -35 776 -1 366 -55 410
 

Årets kassaflöde 57 246 -73 891 55 913 -108 817
 

Likvida medel vid årets början 35 625 109 516 63 202 172 019

Likvida medel vid årets slut 92 871 35 625 119 115 63 202
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NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Försäljningsintäkter 28 106 29 141 138 100 132 743

Taxor och avgifter 111 835 107 083 158 304 138 107

Hyror och arrenden 37 468 35 812 183 762 200 222

Bidrag 235 728 219 982 235 728 219 982

Försäljning av verksamhet och konsult-
tjänster 46 285 47 783 46 316 47 783

Övriga intäkter 903 6 749 10 464 13 724

Summa verksamhetens intäkter 460 325 446 550 772 674 752 561

Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning 0 0 0 0

Reavinster 903 6 714 903 6 714

Not 2 Verksamhetens kostnader Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Löner och sociala avgifter -1 336 648 -1 255 027 -1 392 432 -1 307 343

Pensionskostnader -84 048 -83 679 -86 637 -86 118

Inköp av anläggnings- och underhålls-
material -4 517 -2 963 -131 586 -71 958

Bränsle, energi och vatten -40 779 -42 070 -49 393 -135 731

Köp av huvudverksamhet -197 233 -203 389 -197 233 -207 118

Lokaler och markhyror -28 779 -27 498 -10 233 -11 916

Lämnade bidrag -72 597 -62 701 -80 225 -60 551

Övriga kostnader -264 951 -239 484 -308 445 -277 295

Summa verksamhetens kostnader -2 029 554 -1 916 811 -2 256 184 -2 158 030

Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivningar 0 0 0 5 648

Utrangeringar -64 -7 887 -64 -7 887

Not 3 Avskrivningar Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 -315 -243

Avskrivningar byggnader och  
anläggningar -46 802 -54 515 -67 949 -88 972

Avskrivningar maskiner och inventarier -26 833 -26 511 -48 023 -33 697

Nedskrivning/utrangering -64 -7 887 -64 -2 239

Summa avskrivningar -73 699 -88 913 -116 352 -125 151

Not 4 Skatteintäkter Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Preliminär kommunalskatt 1 315 040 1 267 744 1 315 040 1 267 744

Preliminär slutavräkning innevarande år 1 547 1 211 1 547 1 211

Slutavräkningsdifferens föregående år -6 005 -6 011 -6 005 -6 011

Mellankommunal inkomst utjämning -910 -175 -910 -175

Summa skatteintäkter 1 309 672 1 262 769 1 309 672 1 262 769
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Not 5 Generella statsbidrag och Kommunen Koncernen
utjämning, tkr 2017 2016 2017 2016

Inkomstutjämningsbidrag 290 494 270 108 290 494 270 108

Kostnadsutjämningsbidrag 5 033 10 097 5 033 10 097

Regleringsbidrag/avgift -287 -998 -287 -998

Avgifter för LSS-utjämning -4 999 -5 728 -4 999 -5 728

Fastighetsavgift 46 464 45 687 46 464 45 687

Övriga statsbidrag 30 597 34 590 30 597 34 590

Summa generella stats bidrag och  
utjämning

367 302 353 756 367 302 353 756

Not 6 Finansiella intäkter Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Ränta likvida medel 397 162 411 266

Ränteintäkter kundfordringar 123 92 196 145

Borgensavgift 1 333 1 241 31 32

Övriga finansiella intäkter 379 5 443 112 303

Utdelning aktier 707 2 555 707 917

Summa finansiella intäkter 2 939 4 055 1 787 113 663

Not 7 Finansiella kostnader Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Räntekostnader, lån -330 -374 -14 879 -18 161

Övriga finansiella kostnader -434 -440 -1 134 -737

Ränta pensionsskuld -534 -128 -534 -128

Summa finansiella kostnader -1 297 -942 -16 547 -19 026

Not 8  Mark, byggnader och Kommunen Koncernen
tekniska anläggningar, tkr 2017 2016 2017 2016

Redovisat värde vid årets början 1 164 685 1 156 242 1 936 546  

Investeringar 104 945 70 983 246 016  

Försäljningar och utrangeringar -5 982 -1 776 -7 139  

Utrangering -64 -7 731 -64  

Nedskrivning 0 0 0  

Återförda nedskrivningar 0 0 0  

Omklassificering av anläggningar -2 271 4 826 -614  

Årets pågående investeringar -20 836 -17 744 -158 643  

Årets aktivering av pågående  
investeringar -10 769 -7 614 83 210  

Avskrivningar -46 802 -54 515 -103 261  

Redovisat värde vid årets slut 1 182 905 1 142 672 1 996 050 0

Pågående investeringar vid årets slut 33 892 22 013 115 345  

Summa redovisat värde vid årets slut 1 216 796 1 164 685 2 111 395 1 753 184
 

Anskaffningsvärde 1 981 304 1 896 165 3 315 128  

Ackumulerade avskrivningar och  
nedskrivningar -798 400 -753 493 -1 319 078  

Bokfört värde 1 182 904 1 142 672 1 996 050 0

Bokfört värde pågående investeringar 33 892 22 013 115 345  

Summa bokfört värde 1 216 796 1 164 685 2 111 395 1 753 184
 

Avskrivningstider 0 – 60 år 0 – 60 år 0 – 60 år 0 – 60 år



26

NOTER

Not 9 Maskiner och inventarier Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Redovisat värde vid årets början 104 603 100 336 195 699  

Investeringar 47 378 31 065 53 384  

Försäljningar -493 -916 -493  

Utrangering 0 -156 0  

Nedskrivning 0 0 -1 431  

Återförda nedskrivningar 0 0 0  

Omklassificering av anläggningar -7 785 -1 664  

Finansiella Leasingavtal (bilar) 658 658  

Avskrivningar -26 833 -26 511 -101 326  

Redovisat värde vid årets slut 125 305 104 603 144 827 326 616
 

Anskaffningsvärde 330 930 291 701 452 091  

Ackumulerade avskrivningar och  
nedskrivningar -205 625 -187 098 -307 264  

Summa bokfört värde 125 305 104 603 144 827 326 616

Avskrivningstider 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år
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Not 10 Finansiella anläggnings- Kommunen  Koncernen  
tillgångar, tkr 2017 2016 2017 2016

Aktier  

Gislaveds Kommunhus AB (GKHAB) 10 348 10 348 10 348 10 348

Kommunsamköp AB 3 3 3 3

Smålands Turism AB 30 30 30 30

SKL Företag AB (Inera AB) 43 0 43  
  
Andelar  

Kommuninvest 23 356 23 356 23 356 23 356

Husbyggnadsvaror HBV förening  
(4st andelar) 40 40 40 40

Ideella Föreningen Gnosjöregionen 6 6 6 6

Anderstorps Byggnadsförening 2 2 2 2

Södra skogsägarna, insatskapital 27 27 27 27

Södra skogsägarna, emitterat insats-
kapital 111 27 111 27

Reftele Föreningsgård 18 18 18 18

Industrins Forskningsinstitut 48 48 48 48

Kreditgaranti för Jönköpings län 450 450 450 450

Smålandsrikes ekonomiska förening 20 20 20 20

Klämman Vind AB 15  
  
Bostadsrätter  

Inköp Brf Lyckås 80 80 80 80

Inköp Bostadsrätt 21 21 21 21

Granaten daghem 602 602 602 602
  
Grundfondskapital  

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 1 044 1 044

Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 1 100 1 100

Stiftelsen Torghuset 375 375 375 375

Summa aktier och andelar 37 721 37 595 37 736 37 595
  
Långfristiga fordringar  

Lån A-Ringen AB 1 559 1 559 1 559 1 559

Avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 -1 059 -1 059

Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 500 500

Klämman Vind AB (Gislaveds Energi) 180  

Långfristiga värdepappersinnehav  
(Gislavedshus) 302  

Långfristiga fordran (GNAB) 60  

Långfristiga värdepappersinnehav  
(Stiftelsen Isabergstoppen)   13  

Summa långfristiga fordringar 1 000 1 000 1 555 1 000
     
Summa finansiella anläggnings-
tillgångar

38 721 38 595 39 291 38 595

Not 11 Förråd m.m. Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Tekniska förvaltningens förråd 2 553 2 528 2 553 2 528

Asfaltskross tekniska 362 600 362 600

Övrigt, förråd 1 867  

Summa förråd 2 914 3 128 4 781 3 128
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Not 12 Fordringar Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 16 185 18 516 26 662 23 306

Statsbidragsfordringar 34 481 38 571 34 491 25 473

Förutbetalda kostnader och upplupna  
intäkter 32 389 44 769 48 785 36 581

Övriga kortfristiga fordringar 32 415 34 667 38 183 34 687

Summa fordringar 115 471 136 523 148 121 120 047

Not 13 Kortfristiga placeringar Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Korträntefond Nordea 55 010 40 006 55 010 40 006

Korträntefond Swedbank 0 25 000 0 25 000

Penningmarknadsfond Swedbank 0 25 000 0 25 000

Värdereglering kortfristiga skulder -35 -22 -35 -22

Aktier och andelar (AB Gislavedshus) 64 982  

Summa kortfristiga placeringar 54 975 89 984 119 957 89 984

Not 14 Kassa och bank Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Kassa 28 48 145 3 183

Bank 92 843 35 577 118 970 60 018

Summa kassa och bank 92 871 35 625 119 115 63 202

Not 15 Koncernkonto Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Kommunens andel 92 705 40 377 92 705 40 377 

Gislaveds Kommunhus AB 1 623 1 623

Gislaveds Energi Koncern AB 58 58

Gislaveds Energi Elnät AB 4 954 4 954

Gislaveds Energi AB 4 358 10 535 4 358 10 535

AB Gislavedshus 435 5 584 435 5 584

Gisletorp Lokaler AB 2 662 3 011 2 662 3 011

Gislaved Näringsliv AB 1 911 1 044 1 911 1 044

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 0 0

Stiftelsen Gisleparken -2  -6 085 -2  -6 085

Summa koncernkonto 108 704 54 466 108 704 54 466

Not 16 Eget kapital Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Anläggningskapital 1 312 011 1 212 685 1 760 537 1 591 213

Rörelsekapital -182 120 -118 481 -144 596 -32 867

Summa 1 129 891 1 094 204 1 615 941 1 558 346

varav pensionsbuffert (RUR) 82 593 82 593 82 593 82 593

varav konjunkturbuffert (RUR) 93 448 93 448 93 448 93 448

Resultatöverföring  34 784   34 784  
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Not 17 Avsättningar för pensioner Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Specifikation – avsatt till pensioner  

Särskild avtals-/ålderspension 10 469 11 618 10 469  

Förmånsbestämd/kompl.pension 86 90 86  

Ålderspension 15 647 11 328 15 867  

Pension till efterlevande 829 757 829  

Summa pensioner 27 032 23 794 27 252 0

Löneskatt 6 558 5 772 6 558  

Summa avsatt till pensioner 33 590 29 566 33 810 29 786
 

Antal visstidsförordnande  

Politiker 13 13 13

Tjänstemän 0 1 0
 

Avsatt till pensioner  

Ingående avsättning 29 566 23 497 29 786  

Nya förpliktelser under året varav  
nyintjänad pension 3 775 2 304 3 775  

Ränte- och basbeloppsberäkningar 482 -4 241 482  

Ändringar av försäkringstekniska  
grunder 0 0 0  

Pension till efterlevande 0 0 0  

Övriga poster 1 834 8 108 1 834  

Årets utbetalningar -2 852 -1 286 -2 852  

Förändring löneskatt 785 1 185 785  

Summa avsatt till pensioner 33 590 29 566 33 810 29 786
 

Utredningsgrad 99% 99% 99% 99%

Överskottsfonden per 2017-12-31 från kommunens nuvarande pensionsförvaltare Skandia är 
1 878 tkr. För den föregående pensionsförvaltaren KPA är överskottsfonden 3 136 tkr.

Not 18 Andra avsättningar Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Uppskjutna skatter  0 41 273  35 656 
 

Avsatt till återställande av deponi  

Redovisat värde vid årets början 18 784 18 784 18 784 18 784 

Nya avsättningar 0 0  0

Ianspråktagande avsättningar 0 0  0

Outnyttjade belopp som återförs 0 0  0

Förändring av nuvärdet -1 674 0 -1 674  

Summa andra avsättning 17 111 18 784 58 384 54 440

Not 19 Långfristiga skulder Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Lån i banker och kreditinstitut 30 000 426 345 428 974

Skuld Finansiell leasingavtal 658 658  
0  

Förutbetalda intäkter som regleras  
över flera år 0  

Anslutningsavgifter 7 377 6 652 7 377 6 652

återstående antal år (vägt snitt) 0  

Investeringsbidrag 10 076 10 196 10 076 10 196

återstående antal år (vägt snitt) 0  

Summa långfristiga skulder 18 111 46 848 444 456 445 822
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Not 20 Kortfristiga skulder Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Leverantörsskulder 82 757 59 650 124 488 94 568

Personal, källskatt och arbets-
givaravgifter 47 510 44 113 48 674 46 950

Personal, pensionskostnader 46 938 42 700 46 938 42 933

Övertid och semester löneskuld 89 090 84 820 91 047 88 113

Förutbetalda skatteintäkter 10 470 6 011 10 470 6 011

Kalkning och landskapsvård 782 423 782 31 426

Förutbetalda intäkter 75 044 50 445 95 576 74 826

Upplupna kostnader 20 954 12 421 29 928 19 770

Moms 2 373 3 536 7 389 4 987

Skuld VA-kollektivet 0 0 0 0

Kortfristig låneskuld 30 000 40 000 35 086 46 228

Övriga skulder, avräkningsskulder 42 435 39 623 46 792 44 413

Summa kortfristiga skulder 448 352 383 742 537 169 500 225

Not 21 Borgensåtagande Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Kommunägda bolag och stiftelser     

AB Gislavedshus 298 058 304 793 0  0

Gislaved Energi AB 108 500 76 500 0  0

Stiftelsen Isabergstoppen 24 874 25 761 0  0

Stiftelsen Torghuset 11 500 11 500 11 500 11 500

Summa kommunägda bolag 442 932 418 554 11 500 11 500
 

Egnahem och småhus 205 115 205 115
 

Föreningar och övriga  

Hestra Medborgarhus 618 676 618 676

Gislaveds Folkets hus 884 904 884 904

Anderstorps Folkets hus 976 996 976 996

Broaryd – Hestra Fiberförening 0 0 0

Kommunalförbundet Samverkan  
Åter vinning och Miljö (SÅM) 10 206 0 10 206  

Summa föreningar och övriga 12 684 2 576 12 684 2 576

Summa borgensförbindelser 455 821 421 245 24 389 14 191

Under 2017 har Gislaveds kommun tillsammans med Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner 
bildat ett kommunalförbund gällande avfallsverksamheten (Samverkan Återvinning och Miljö – SÅM). 
Medlems andel i kommunförbundets tillgångar och skulder har baserat på invånarantal enligt folkbok-
föringen i respektive medlemskommun per den 31 december 2016 (kvotfördelning). 
 Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild medlemskommun 
divideras med det totala antalet folkbokförda invånare i samtliga medlemskommuner. Kvotdelen används 
sedan för att beräkna de enskilda medlemskommunernas andel av kommunförbundets tillgångar och 
skulder. För Gislaveds kommun är kvotdelen 34,0%. 
 Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av kommunal-
förbundet eller interims direktionen ska sådan borgen vara solidarisk gentemot kreditgivaren.
Om borgensansvar utkrävs ska borgensansvaret medlemskommunerna sinsemellan fördelas enligt 
motsvarande kvotfördelning. För Gislaveds kommun innebär den 34,0%.
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Not 22 Ansvarsförbindelse  
Pensionsförpliktelser som ej tagits upp Kommunen Koncernen
bland skulder och avsättningar, tkr 2017 2016 2017 2016

Ingående ansvarförbindelse 599 019 494 217 599 019 494 217

Nyintjänad pension -2 364 6 885 -2 364 6 885

Ränte- och basbeloppsuppräkning 12 245 5 142 12 245 5 142

Ändringar av försäkringsteknisk grund 3 805 0 3 805 0

Pensionsutbetalningar -21 121 -18 827 -21 121 -18 827

Övrigt -8 997 -5 348 -8 997 -5 348

Summa pensionsförpliktelse 582 587 482 069 582 587 482 069

Förändring av löneskatten -3 986 116 950 -3 986 116 950

Utgående ansvarsförbindelse avsatt  
till pensioner

578 601 599 019 578 601 599 019

Not 23 Leasing Kommunen Koncernen
tkr 2017 2016 2017 2016

Operationell leasing  

Minimileasingavtal  

med förfall inom 1 år 6 811 5 779 6 811  

med förfall mellan 1 – 5 år 3 312 4 063 3 312  

med förfall senare än 5 år  0   

10 123 9 842 10 123 0

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år  

Nuvärdet av minimi leasingavgifterna  

med förfall inom 1 år 120 3 029 120  

med förfall mellan 1 – 5 år 538 5 534 538  

med förfall senare än 5 år  0   

658 8 563 658 0
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DRIFTREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Använt Bokslut
tkr 2017 2017  % 2016

Kommunstyrelsen 106 214 98 466 7 748 92,7 95 619

Överförmyndarnämnden 3 326 2 746 580 82,6 2 868

Barn- och utbildningsnämnden 776 536 773 287 3 249 99,6 736 364

Tekniska nämnden 44 001 42 983 1 018 97,7 40 798

Socialnämnden 592 905 595 488 -2 583 100,4 583 241

Räddningsnämnden 32 074 31 830 244 99,2 31 001

Fritidsnämnden 38 407 36 042 2 365 93,8 34 477

Fastighetsnämnden -4 843 -6 421 1 578 132,6 -10 923

Kulturnämnden 34 611 33 278 1 333 96,1 29 813

Bygg- och miljönämnden 13 517 14 243 -726 105,4 10 424

Summa nämnder 1 636 748 1 621 942 14 806 99,10 1 553 683

Nämndernas budget 2017 i tabellen är inklusive täckning för kapitalkostnader

Total Nämndernas beslutade budget 2017 exklusive kapitalkostnader = 1 551 441 tkr

INVESTERINGSREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Använt Bokslut
2017 2017 % 2016

Kommunstyrelsen 400 0 400 0,0 9 234

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0,0 0

Barn- och utbildningsnämnden 13 500 12 366 1 134 91,6 15 347

Tekniska nämnden 48 100 46 607 1 493 96,9 30 310

Socialnämnden 3 986 2 932 1 054 73,6 2 834

Räddningsnämnden 4 912 5 027 -115 102,3 1 307

Fritidsnämnden 6 225 6 025 200 96,8 2 109

Fastighetsnämnden 117 400 72 235 45 165 61,5 29 497

Kulturnämnden 3 433 2 569 864 74,8 1 247

Bygg- och miljönämnden 67 32 35 48,4 422

Summa investeringar, skattefinansierade 198 023 147 794 50 229 74,6 92 307

därav  

Skattefinansierad verksamhet 177 877 129 411 48 466 72,8 76 399

Avgiftsfinansierad verksamhet 20 146 18 383 1 763 91,2 15 909

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT

Budget  Bokslut
tkr 2017 2017

FIP-bilar – Burseryd & Reftele,  
Räddningstjänsten 800 823

Ny Fordon, Räddningstjänsten 3 317 3 784

Datorer, läsplattor, Barn- och utbildning 8 250 8 948

Gata, toppbeläggningar 8 400 9 202

IT-utrustningar 16 000 15 221

Ombyggnad HVB-hem, Kastanjegården 5 343 6 191

Ombyggnation Åsenskolan, Hus-C,  
Anderstorp, proj56840 16 599 385

Ombyggnad av Simhallarna 21 341 545

Små fritidshus 5 268 5 782

Fjärrvärme, Anderstorp och Smålandsstenar 2 815 4 668

Ombyggnad bibliotek, Smålandsstenar 2 000 1 259

Reinvesteringar  
(planerat underhåll Fastigheter) 18 391 21 811
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Ordförande: Marie Johansson (S)
Förvaltningschef: Malin Aronsson
Andel av kommunens driftbudget: 6,5%

Nämndens grunduppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 
Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens ekonomi och verksamheter. Tillsammans med valnämnd 
och överförmyndare är kommunstyrelsen den nämnd/styrelse som 
kommunallagen kräver ska finnas. Kommunstyrelsen leder och samord-
nar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 
nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrel-
sen ska med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och 
agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. Kommunstyrelsen 
har en lednings- och en styrfunktion.

I ledningsfunktion ingår att leda och samordna:
•  utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen  

av medborgarinflytandet
• arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
• personalpolitik samt övergripande verksamhetssystem 
•  intern och extern information samt arbetet med att effektivisera  

administrationen
•  kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och  

IT-strategiska frågor samt informationssäkerhet
• sysselsättnings- och näringslivsfrågor 
•  mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande  

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas

•  kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik samt den 
översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten

• energiplaneringen samt främja en god energihushållning
•  lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafik-

försörjning
• EU-frågor och internationellt arbete

I styrfunktionen ingår att:
•  leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål 

och riktlinjer och ramar för hela den kommunala verksamheten
•  övervaka att de fullmäktige fastställda målen och planerna för  

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt

•  tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret

•  ansvara för samordningsträffar för nämndpresidierna och  
förvaltningscheferna

•  ha fortlöpande översikt över verksamheten i de företag, som  
kommunens helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, 
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen

•  tillse att kommunens intressen tillvaratas vid bolags- och förenings-
stämmor i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller  
annars har intresse i

Kommunstyrelseförvaltningen består av följande avdelningar: ekonomi, 
HR, verksamhetsstöd, hållbar utveckling samt kontaktcenter.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Kommunstyrelsen har arbetat mycket med stora förändringsprocesser 
och stora projekt under året. Den nya styrmodellen har tagits i bruk i en 
planeringsfas och arbetet med att skapa struktur i olika system har på-
gått. Resurser har använts till att ge verksamheterna förutsättningar för 
att hantera planering och uppföljning enligt styrmodellen. Stöd har getts 
till verksamheter på både övergripande nivå samt på förvaltningsnivå, 
samtidigt som kommunstyrelsen arbetat med förändringsprocessen 
inom den egna förvaltningen. I takt med att kommunen kommer längre i 
processen med den nya styrningen och med nya arbetssätt så kommer 
flera förbättringar med detta. Bl.a. kommer underlag vara mer genom-
arbetade och ha flera ingångsvinklar och det har skapats en tydlighet för 
både det egna uppdraget och mottagarens uppdrag. Det kommer att 
krävas fortsatt arbete med våra olika roller i de olika stödprocesserna för 
att förväntansgapet ska bli så litet som möjligt.
 Kommunstyrelsen ska svara upp mot mål som ligger i andra nämnders 
grunduppdrag. Ett stort antal aktiviteter har genomförts för att bidra till att 
svara upp mot dessa mål. Dock har stödet mot förvaltningarna har varit 
mindre än förväntat. Detta eftersom bemanning ej varit fulltalig och nya 
medarbetare behövt lära sig organisationen. Fokus har också varit på 
flera stora projekt som t.ex. arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
i Smålandsstenar och Skeppshult. 
 Arbetet med prognoser måste snarast förbättras. En god prognos-
säkerhet leder till ökad möjlighet att ta in förstärkning på de avdelningar 
som haft vakanser, sjukdom eller varit i behov av förstärkning. Det borde 
aviserats större avvikelser i prognoserna för flera delar av överskottet. 
Då hade också kommunstyrelsen kunnat utföra sina uppdrag och upp-
gifter på ett mer tillfredsställande sätt och utgångsläget inför 2018 sett 
annorlunda ut. Inför 2018 är en omfördelning inom kommunstyrelsens 
ram gjord, där största delen har omfördelats från Avdelning för hållbar 
utveckling.

Framtid

Nämnden står inför ett antal framtida utmaningar och utvecklingsområden 
som beskrivs utifrån fyra perspektiv.

Målgruppens perspektiv
•  Förändringar i närvärld och omvärld kräver alltmer fokus på lång-

siktigt ekologisk, ekonomisk och social hållbart arbete i kommunen. 
Bostäder, klimatanpassning och integration är prioriterade områden 
att arbeta vidare med.

•  Fortsätta utveckla arbetssätt som skapar möjlighet för dialogen 
med invånare, samverkan med näringslivet och nätverkande med 
andra kommuner och aktörer.

•  Fortsätta arbetet med att förenkla för invånare att komma i kontakt 
med kommunen.

Medarbetarperspektiv
•  Arbeta med strategiskt personalarbete för att vara en attraktiv  

arbetsgivare. 
• Fortsätta förtydliga medarbetarperspektivet.

Verksamhetsperspektiv
•  Ständigt utveckla den digitala mognaden i organisationen för att 

klara leverera service och tjänster med rätt kvalitet, utifrån förändrade 
förutsättningar för kommunen (t.ex. befolkningsutveckling och  
utmaningar inom personalförsörjningen).

• Organisering av arbetet med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv.

Ekonomiperspektiv
•  Utveckla stödrollsuppdraget och uppsiktsplikten, kopplat till de  

utmaningar och utvecklingsbehov som kommunen står inför.
•  Fortsatt fokus på styr- och ledningsfrågor för att ständigt förbättra, 

kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera verksamheten.

Nämndsredovisning KOMMUNSTYRELSEN
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Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 130 857 130 486 125 389 5 097

./, intäkter -35 438 -24 272 -26 923 2 651

Nettokostnader 95 419 106 214 98 465 7 748

Nettoinvesteringar 9 234 400 0 400

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Politiskt ansvar 10 160 10 999 10 692 308

Kommunledning + IT 4 699 15 483 18 249 -2 767

HR-avdelning 8 715 14 233 13 302 931

Hållbar utveckling 14 978 21 315 16 619 4 696

Ekonomienheten 17 724 23 071 21 549 1 522

Verksamhetsstöd 13 246 15 575 13 038 2 537

Kontaktcenter 4 178 5 538 5 016 522

Mark- och exploate-
ringsenheten 9 458 0 0 0
IT-avdelning 12 261 0 0 0

Totalt 95 419 106 214 98 465 7 748

Programområden inom nämnden har förändrats från 2016 till 2017. 
Mark- och exploatering samt IT-avdelning ingår inte helt eller delvis i KS 
2017. Det gör att siffrorna inte är helt jämförbara.

Ekonomiskt resultat
År 2017 gör kommunstyrelsen ett överskott på 7 748 tkr. I resultatet ligger 
en engångssumma bestående av en momsersättning från skatteverket 
på 800 tkr. Kommunstyrelsen har ersatt den nya IT-organisationen för 
omställningskostnader. Ett stort antal vakanta tjänster och intern rörlig-
het på förvaltningen, har skapat vakanser i väntan på ny personal. Detta 
främst inom ekonomiavdelningen och avdelning för hållbar utveckling. 
Avdelning för hållbar utvecklings stora överskott beror på att en bortprio-
ritering av projekt till förmån för arbetet med fördjupad översiktsplan för 
Smålandsstenar och Skeppshult, har gjorts. Det har dessutom sökts 
externa medel för att finansiera delar av verksamheten, vilket också be-
viljades. Avdelningen har tillsatt ny avdelningschef, sjukskrivningar och 
föräldraledighet. Avdelning för verksamhetsstöd har också avvikelse 
mot budget. Det planerade e-arkivet var budgeterat på helår, men kom 
igång i slutet av 2017. En stor del av det arbete som bedrivits under 2017 
har krävt mer personalresurser än medel för aktiviteter, t.ex. arbetet med 
kommunikativt ledarskap. Digitalisering – medel för e-utveckling, har ett 
stort överskott. Det har inte genomförts aktiviteter kring digitaliseringen 
som krävt medel. Fram tills i maj inriktades arbetet främst mot den nya 
IT-organisationen. Inför 2018 är därför en omfördelning inom kommun-
styrelsens ram gjord, där största delen har omfördelats från Avdelning 
för hållbar utveckling, vilket tidigare nämnts.

Investeringsredovisning
Under året har inga investeringar gjorts på kommunstyrelsen. De plane-
rade investeringar som var budgeterade för räknas som drift och har 
därför inte belastat investeringsbudgeten. Överskottet blir 400 tkr.

Personal 

Den 1 november 2017 hade kommunstyrelseförvaltningen totalt 141 
tillsvidareanställda jämfört med 81 tillsvidareanställda 2016. Av de tills-
vidareanställda är 16 män och 125 kvinnor. Orsaken till detta beror på 
att bemanningsenheten infördes 2017 som en ny verksamhet inom för-
valtningen. I denna finns fast anställd bemanningspersonal som bokas 
upp på korttidsfrånvaro i verksamheterna. 

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6,6 5,8 5,1 

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 68,9 64,5 23,2 

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 85,3 91,0 83,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 95,1 96,0 94,0

Andel män som arbetar 
heltid 100 100 100 

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 0 1,0 3,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 0 

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 4,9 3,0 2,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0 

Kommunstyrelseförvaltningen uppfyller styrtalet att sjukfrånvaron inte 
ska överstiga 5,3%. Kommunstyrelseförvaltningen uppnår tyvärr inte styr-
talet att minst 90% av de anställda ska haft utvecklingssamtal. De 13 
anställda som inte haft utvecklingssamtal uppger att detta beror på att 
de nyligen börjat sin anställning, de har fått ny chef, att det inte varit på 
arbetsplatsen pga. ledighet eller att tiden bokades om till januari 2018. 
Heltidsmåttet för kvinnor i förvaltningen är 94%. Sysselsättningstalet 
(100%) för männen är oförändrad sedan 2012. Alla anställda har i sin 
grundanställning på 100% och de 6% i statistiken är de tjänster där den 
anställde har partiell sjukersättning och där arbetsgivaren med anledning 
av detta inte kan anställa på heltid.

Miljö 

Under året har Gislaveds kommun genomfört och samverkat kring en 
hel del insatser inom miljöområdet på lokal och regional nivå. Precis 
som tidigare år har kommunen deltagit i länets fokusgrupper samt miljö-
målsgrupp där bland annat ett nytt åtgärdsprogram, Grön handlingsplan, 
behandlats under året för antagande 2018. Kommunen gick under hösten 
med i Klimatrådets satsning Solmatchen, med löfte om att installera 
minst 60 kW solceller senast 2019. Deltagande i Projektet HELA resan, 
som syftar till att öka hållbara transporter till och från jobbet samt resor 
i tjänsten, har varit ytterligare en viktig satsning. Under hösten hölls ett 
uppstartsmöte och arbetet sätter igång på allvar 2018. Ytterligare ett led 
i att öka hållbart resande har Gislaveds kommun aktivt deltagit i arbetet 
med att utveckla HNJ-banan, ett treårigt försöksprojekt där man utökar 
tågturerna mellan Halmstad – Nässjö – Jönköping för att öka resandet på 
banan. Under temaveckan Fokus hållbarhet arrangerade förvaltningen en 
näringslivsfrukost med tema stöd för miljöinvesteringar där länsstyrelsen 
informerade om Klimatklivet och solcellsstödet till företag. I samband 
med temaveckan arrangerade också en fossilfri fordonsmässa. Förvalt-
ningen har genom avdelningen Hållbar utveckling föreläst om hållbarhet 
på Gislaveds Gymnasium. Miljöombuden är viktiga för kommunens miljö-
arbete och får därför regelbunden kompetensutveckling. Årets miljöom-
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budsutbildning hade tema hållbar mat. Gislaveds kommuns miljöstipen-
dium 2018 tilldelades Anna Samuelsson, Skeppshult, för hennes insats 
i arbetet att möjliggöra för fler lokalt producerade livsmedel att serveras 
i kommunala kök i samband med livsmedelsupphandlingen som gjorts 
under 2017.
 Biogasfrågan har varit i fokus under året där kommunen har deltagit 
ett arbete på länsnivå med Energikontor Norra Småland och länstrafiken 
om hur både produktion och användning av biogas skulle kunna öka i 
länet. Vidare har diskussionerna om biogasproduktion baserad på stall-
gödsel i Reftele-området fortsatt. En särskild utredning om möjligheter 
till biogasproduktion kommer att färdigställas under första delen av 2018. 
Även arbetet med att skapa en gemensam långsiktig plan för ladd-
infrastruktur i kommunen har inletts tillsammans med de kommunala 
bolagen. Från 1 januari 2018 sköter kommunalförbundet SÅM avfalls-
hanteringen i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd. Gislaveds 
kommun har tillsammans med övriga kommuner varit en del av arbetet 
med en ny avfallsorganisation. 

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. 
Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner  
och organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling. 

Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och  
på landsbygd.

Ta fram en revidering av fördjupning av översikts planen 
för Smålandsstenar och Skeppshult. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Öka medborgarnas digitala delaktighet. 
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.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.



Utveckla och skapa goda förutsättningar för de  
förtroendevaldas arbete 

Kommunal information ska vara tydlig och tillgänglig, 
målgruppsanpassad, korrekt och lätt att förstå. 

Minska användningen av farliga kemikalier både i den 
kommunala organisationen och i kommunen. 

Minska Gislaveds kommuns sårbarhet för klimat-
förändringar. 

Prioritera arbetet med social hållbarhet utifrån  
kommunstyrelsens uppdrag med att leda samordna  
och följa upp.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.



Underlätta nyetablering/nyföretagande och  
ett expansivt företagande.

Öka kunskapen kring näringslivets förutsättningar  
genom fler företagsbesök inom olika näringar  
i kommunen.



Stödja projekt inom näringsliv, besöksnäring,  
landsbygdsutveckling i med innovativ inriktning  
i förstudiefasen.



  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Ordförande: Lis Melin (M)
Förvaltningschef: Malin Aronsson
Andel av kommunens driftbudget: 0,2%

Nämndens grunduppdrag

Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas och äldre 
personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar sina person-
liga och ekonomiska angelägenheter får hjälp med detta.

Framtid

Ett alltmer komplicerat samhälle, kan leda till att behovet av hjälp ökar. 
Till de enkla uppdragen finns gode män. Alltfler behöver hjälp för psykiska 
diagnoser, missbruk, stora ekonomiska problem, familjekonflikter m.m. 
Till de uppdragen krävs det kunskaper som är svåra för frivilligarbetande 
lekmän att utföra. Professionell hjälp måste ibland anlitas. Det som inte 
har varit positivt för vår verksamhet är den negativa bild som massmedia 
har förmedlat till allmänheten. Nämnden känner sig trygg med att det 
finns en stor kunskap hos våra handläggare, och att alla ställföreträdare 
får råd och stöd i sina uppdrag. Nämnden måste alltid vara aktiv med att 
hitta nya personer som vill hjälpa till och det kommer ha framgång även 
under 2018.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 6 883 7 376 6 402 974

./. intäkter -3 813 -4 050 -3 656 -394

Nettokostnader 3 070 3 326 2 746 580

Nettoinvesteringar 0 0 0

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Överförmyndare 2 869 3 326 2 791 535

Ensamkommande 
barn 201 0 -45 45

Totalt 3 070 3 326 2 746 580

Ekonomiskt resultat
Nämndens kostnader har varit lägre än budgeterat, framför pga. allt över-
skott på nämndens utbildningar. Utfallet för externa förvaltartjänsten är 
lite lägre än budget. Nämnden överväger noga innan man tar till externa 
förvaltningstjänster. Överförmyndarverksamheten har blivit mer och mer 
komplex så nämnden tog till extra vid budgetarbetet, då det var svårt att 
förutse framtiden. Överskott även på kostnader och intäkter för gode män 
pga. färre utbildningar än planerat och lägre arvoden och större intäkter 
från huvudmän.

Verksamheten för ensamkommande barn ska finansieras helt av statliga 
medel. Socialförvaltningen har dock fått finansiera delar av verksam-
heten, pga. att ensamkommande barn i vissa fall ej erhållit en särskild 
tillförordnad vårdnadshavare i tid. Det redovisas ett litet överskott.

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla ensamkommande barn som erhållit PUT ska  
tilldelats en särskild tillförordnad vårdnadshavare  
inom en månad.



Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Alla invånare som fått beviljat gode man i  
Gislaveds kommun ska få det inom 1 mån. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Johan Nilsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,0%

Nämndens grunduppdrag

Räddningstjänsten ska skapa förutsättningar för den enskilde att hantera 
vardagsolyckor, olyckor, oönskade samhällsstörningar och höjd bered-
skap. När den enskilde inte klarar detta ska förvaltningen hindra vidare 
skadeutbredning samt lindra, stödja och därefter lära från det inträffade.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Nämnden har ett ekonomiskt resultat som ligger nära given ram. Verk-
samheten har i stort fullföljt sitt grunduppdrag. Dessvärre har bered-
skapsnumerären inte kunnat upprätthållas på alla stationer under året. 
De brister som uppkommit har kompenserats med FIP och fri inryckning 
av personal. Räddningstjänsten larmas på allt fler händelser. Detta innebär 
att kostnaderna ökar, men framförallt så har fler medborgare/besökare 
eller företagare drabbats. Ökningarna sker på de flesta larmtyperna. 
Huvuddelen av händelserna går inte att förebygga men det är viktigt att se 
helheten. Rekrytering av deltidsbrandmän är viktigt och är en av de prio-
riterade arbetsuppgifterna för nämnden. Totalt har ett femtontal personer 
rekryterats under året. Nytt för året är även att arbetsgivarna har upp-
märksammats på ett organiserat sätt.

Framtid

Rekrytering av deltidsbrandmän kommer fortsättningsvis vara en utma-
ning. Trenden med mer pressade levnadsmönster och en mer styrd 
arbetsmarknad kommer inte att minska. Arbetet med att hitta flexibla 
lösningar fortsätter. Arbetet med att återuppbygga totalförsvaret kommer 
att påverka räddningstjänsten. I dagsläget är det oklart hur förändringen 
blir men räddningstjänsten är, och kommer framgent att vara, en viktig 
aktör för trygghet och säkerhet i fredstid såväl som under höjd bered-
skap. Utmaningen för räddningstjänsten framöver är att vara en brygga 
mellan det offentliga och olika samhällsgrupper. Ett sätt är att ha kon-
takter med olika föreningar, genomföra utbildningar till kommunanställda 
och andra samt marknadsföra räddningstjänsten som en bra arbets-
plats oavsett etnisk bakgrund. Att förstå behovet hos den som tar emot 
vår service blir allt viktigare och mer komplext. Här behövs utbildning, 
förebyggande arbete och inte minst nyfikenhet. De utredningar som kan 
komma att påverka räddningstjänsten är ”En effektivare kommunal 
räddningstjänst” och ”Alarmeringsutredningen”. Dessa utredningar kom-
mer att presenteras under våren och försommaren 2018. En effektivare 
kommunal räddningstjänst berör styrning av, tillsyn på och utveckling av 
kommunal räddningstjänst. Alarmeringsutredningen handlar om SOS 
Alarm ska vara ett bolag som idag eller en myndighet, och i så fall vilket 
uppdrag de kommer att få. Indirekt kan detta påverka behovet att regio-
nalt säkra en obruten larmkedja. Förväntan från media och allmänheten 
att få en kontinuerlig information ökar hela tiden. Till det kommer ett 
komplexare samhälle där stöd från bakre ledning behöver, på sikt, öka. 
De antagonistiska hoten tas även upp som en framtida oroskälla. En 
aktiv samverkan med polis, regionen och andra inom F-samverkan är av 
stor vikt. Att aktivt bidra och därmed att ta del av det stöd som inre 
befälets (samlokaliserad med SOS Alarm) ger, blir nödvändigt framöver. 
En annan framtidsaspekt är att de olyckor som inträffar blir allt mer 
komplexa. Ny teknik och nya material inom byggnation av bostäder ställer 
högre krav på räddningstjänsterna att hänga med i omvärldsbevakningen 
inom dessa områden.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 47 106 46 762 47 517 -754

./, intäkter -16 105 -14 688 -15 686 998

Nettokostnader 31 001 32 074 31 830 244

Nettoinvesteringar 1 353 4 912 5 027 -115

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Nämnd 51 69 47 22

Räddningstjänst 31 025 32 005 31 954 51

Krisberedskap -75 0 -170 170

Totalt 31 001 32 074 31 830 244

Ekonomiskt resultat
I stort har räddningstjänsten följt budgeten inom alla verksamhetsområ-
dena. Både intäkterna och kostnaderna är högre än budgeterat. En stor 
del av orsakerna till ökningarna är Lannabranden, där Räddningstjänsten 
Gislaved – Gnosjö bistod Värnamo kommun som fakturerades med ca 
750 tkr. Antalet händelser som vi larmats har ökat ytterligare under 2017 
till 750 st. Jämfört med år 2015 då antalet händelser var 585 st. Det 
ökade antalet innebär också en ökad kostnad, eftersom det är kopplat till 
ersättning för deltidsbrandmän. Under hösten inkom 150 tkr från MSB 
för att starta upp arbetet med civilt försvar. Det kom däremot inte några 
tydliga direktiv kring motprestation. Det är allt för sent att starta upp ett 
arbete utan riktlinjer under hösten. Detta innebär att en stor del av detta 
stadsbidrag förblev outnyttjat.

Investeringsredovisning
Investeringsmässigt så har räddningstjänsten införskaffat två FIP-bilar 
införskaffats till Burseryd och Reftele. Dessa stationer har också nya 
mindre släckbilar. 
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Personal

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,9 2,9 1,8

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 35,3 58,9 0

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 85,8 77,0 100

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 100 100 100

Andel män som arbetar 
heltid 96,3 96,0 96

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 0 0 0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 3,7 4,0 4,0

Tabellen ovan gäller heltidspersonalen. För RIB-anställd personal finns 
inte statistik tillgänglig.

Sjukskrivningstalen är mycket bra. Dock är statistiken lite missvisande 
för de som tar en semesterdag istället för en enstaka karensdag, vilket 
inträffat vid fåtal tillfällen. En anledning till de låga sjuktalen är att många 
medarbetade inte jobbar dagtid och sjukdom påverkar inte arbetet. Under 
2017 har vi fler dagtidsanställda än tidigare, men ändå sjunker sjukfrån-
varon. Utvecklingssamtalen har ökat till 100%, eftersom det var ett byte 
av enhetschef i samband med förra årets omgång av samtal. I år har det 
varit en stabil chefsnärvaro, vilket medfört att alla samtal kunnat genom-
föras enligt plan. Personalomsättningen inom deltidsorganisationen har 
under året varit att 15 personer slutat och 14 nya medarbetare tillkommit. 
Utmaningarna är fortsatt stora för att rekrytera RIB-personal. Under 2017 
har inga nya medarbetare behövt rekryteras inom heltidsorganisationen, 
vilket är glädjande då det inte inträffat på flera år. Fokus har kunnat ligga 
på utveckling av verksamhet och personal.

Miljö 

Arbetet med att ta fram handlingsplaner för att minska användningen av 
farliga kemikalier har inte kunnat påbörjas. Dock köps inte fler kemikalier 
(eller mängder) in än vad som är nödvändigt och upphandlade leveran-
törer har använts där sådana finns. Under året har en elbil provats under 
en vecka och inför byte av leasingbil kommer flera olika elektriska alter-
nativ att övervägas. Räddningstjänsten har liksom andra myndigheter 
en skyldighet att använda bästa möjliga sätt för att släcka bränder. Dock 
hamnar frågan om att utreda i kläm med miljömål. Det går inte alltid 
släcka bränder och utredningsmöjligheterna minskar då, samtidigt som 
en släckinsats kan riskera att påverka miljön. Det finns inga entydiga 
riktlinjer från nationell nivå vilket skapar utmaningar för enskilda befäl att 
fatta beslut vid brandsläckning. Detta eftersom befälen kan bli personligt 
ansvariga för eventuella miljöbrott. Användningen av skum vid bränder 
är ifrågasatt på nationellt plan och inom Räddsam F är sedan tidigare en 
rutin antagen med stora restriktioner för användning av skumvätska vid 
räddningsinsatser.

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Alla barn och ungdomar i förskolan samt årskurserna 2, 
5 och 8 skall ha grundläggande brandkunskaper. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Utveckla hemvården och det förebyggande arbetet  
för att skapa en bättre fungerande vardag.

Utökat samarbete med andra förvaltningar och  
organisationer i syfte att öka trygghet och säkerhet  
för de äldre.



Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Stärk den enskildes möjligheter att förebygga och agera 
vid en samhällsstörning eller annan oönskad händelse. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Prioritera arbetet med utveckling av e-samhället. 
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, mångfald och jämställdhet.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Bedriva effektiv och rättssäker myndighetsutövning.


Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Skapa intresse för kommunerna som en plats att bo, 
leva och verka i. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Nämndsredovisning TEKNISKA NÄMNDEN

Ordförande: Jörgen Karlsson (S)
Förvaltningschef: Peter Edvinsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,7%

Nämndens grunduppdrag

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden under 2017:
•  Väghållning med gatubelysning samt torg, parker och tätortsnära 

natur och skog
• Vattenförsörjning och avloppsbehandling samt renhållning
•  Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet samt MEX 

(mark och exploatering)

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfull-
mäktige särskilt beslutar om.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Den sammantagna bedömningen av tekniska nämndens resultat för 
2017 är god. Tekniska förvaltningen har arbetat fram en VA-plan som 
klargör utbyggnadsbehovet av vatten och avlopp utanför samhällena i 
Gislaveds kommun. Investering i ny vattentäkt fortgår för att säkra fram-
tidens vatten försörjning. Målet att tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten 
till våra kom muninvånare är uppfyllt. Tekniska nämnden har mål som gäller 
information till allmänheten på kommunens hemsida. Delar av målet har 
genomförts på ett bra sätt men behovet av att förbättra informationsflödet 
finns. Arbetet fortsätter med att bygga ut cykelvägsplanens intentioner 
i kommunen. Verksamhetsmässigt har inte målen uppnåtts som förväntat. 
Största anledningen är personalomsättningen på vissa tjänster som ger 
stor inverkan i det dagliga arbetet. Under 2018 kommer förvaltningen 
arbeta med att ställa om resurserna för att vi ska känna att vi gör rätt 
saker samt att vi känner tillfredställelse och skapa en god arbetsmiljö. 

Framtid

Attraktiviteten i en kommun är mycket viktig och tekniska nämnden har 
som målsättning att Gislaveds kommun ska bli ännu attraktivare. Tekniska 
nämndens investeringar har fokus på Vision 2040. För de yngsta kommun-
invånarna kommer en fortsatt upprustning av lekplatser och uppbyggnad 
av cykelbanor i närheten av skolor att ske successivt under de närmaste 
åren. Gislaveds kommun har en låg olycksstatistik för oskyddade trafikan-
ter. Det är viktigt att det arbetet får fortsätta och resultera i ytterligare 
investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder. Tekniska nämnden har fr.o.m. 
2017-01-01 tagit över ansvaret angående kommunens exploaterings-
mark. I uppdraget ska samhällets utbyggnad av bostads- och industri-
tomter hanteras och kommunens reservmark ska utvecklas på ett kost-
nadseffektivt sätt. Under 2018 kommer en ny skogsbruksplan tas fram 
inkl. kommunens tätortsnära skog. VA-verksamheten kommer under de 
närmaste åren att arbeta med den framtagna VA-planen (både inom och 
utom verksamhetsområden) och saneringsplan (förnyelse av uttjänta 
ledningar). I Utblicksdokumentet har man beslutat att öka förnyelsetakten 
av de uttjänta ledningarna. Kraven på våra vatten- och avloppsrenings-
verk kommer att bli större och problemet med slam från reningsverken 
måste lösas på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bättre sätt. Viktigt 
är att arbeta med vattentillgång vid torka och hantera dagvattenfrågan 
vid skyfall. Arbeten med återställning och avslutande täckning av Mossarp-
tippen kommer att ta en hel del resurser i anspråk. Förhoppningsvis ska 
den av länsstyrelsen godkända avslutningsplanen kunna genomföras 
under planerad tid och finansieras med de medel som avsatts för ända-
målet. Alla gamla nedlagda avfallsdeponier (32 st) som finns inom kom-
munen undersöks om det finns föroreningar som behöver åtgärdas. 
Några kommer sannolikt att kräva extra täckning eller t.o.m. saneras, 
vilket då kommer medföra kostnader, då inga statsbidrag utgår för  
sanering av gamla kommunala deponier. Det är viktigt för framtiden att 
Gislaveds kommun är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder attraktiva 
miljöer och mötesplatser så att vi även fram ledes kan locka kompetent 
arbetskraft till jobb och boende.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 139 470 156 064 152 827 3 237

./, intäkter -98 672 -112 063 -109 844 -2 219

Nettokostnader 40 798 44 001 42 983 1 018

Nettoinvesteringar 19 934 48 100 46 607 1 493

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Adm/Nämnd/ 
Internt/Mex 4 783 11 648 10 837 811

Väghållning 27 782 24 499 24 152 347

Park 8 223 7 210 7 271 -61

Miljö 10 644 723 -79

Vatten och avlopp 
kostnad -46 187 -46 600 -45 387 1 213

Vatten och avlopp 
intäkt 46 187 46 600 45 387 -1 213

Renhållning kostnad -20 231 -20 600 -20 997 -397

Renhållning intäkt 20 231 20 600 20 997 397

Totalt 40 798 44 001 42 983 1 018

Ekonomiskt resultat
Budgetram för tekniskas verksamhet 2017 var 44 001 tkr. Årets resultat 
blev ett överskott på 1 018 tkr till största delen kopplat till lägre personal- 
och maskinkostnader. Inköpta varor och tjänster blev dyrare än budge-
terat kopplat till MIFO-åtgärder inom mark- och exploatering. Under året 
har också redovisningsprinciper för kapitalkostnader förändrats. Dessa 
avskrivningar och räntor regleras fr.o.m. 2017 budgetmässigt vid årets 
slut. Undantaget från de nya reglerna som införts 2017 är avfallsverk-
samheten och vatten- och avloppsverksamheten. Budgeterade intäkter 
inom den skattefinansierade verksamheten var 44 863 tkr och utfallet 
blev 96,9% av dessa (96,0% föreg. år) och budgeterade kostnader var 
88 864 tkr och utfallet blev 97,3% av budgeterat (98,9% föreg. år). Vatten 
och avloppsverksamheten har gjort ett överskott om 943 tkr som regleras 
mot VA-kollektivets resultatutjämningsfond. Fondens IB 2017 var 2 326, 
varav 1 315 tkr skulle reglerats senast 2017-12-31 enligt 3-årsregeln. 
Årets resultat räckte inte till för att återställa resultatutjämningsfonden. 
Det fattades 272 tkr. Ytterligare ett belopp på 1 011 tkr ska regleras senast 
2018-12-31. Det innebär att 2018 års totala överskott måste vara minst 
1 383 tkr för att uppnå fullt återställd resultatutjämningsfond. Avfall gjorde 
en förlust på 301 tkr. Avfallsverksamheten har också hanterat övertäck-
ning av deponin vid Oscarstippen i Smålandsstenar och där haft kost-
nader på ca 1 600 tkr som reglerats mot tidigare års avsättningar i balans-
räkningen. Personalkostnaderna för den skattefinansierade delen av 
tekniska verksamheten ligger totalt på 87% av budgeten (föreg. år 87%). 
Det handlar om ca 4 200 tkr i lägre personalkostnader än budgeterat 
vilket är kopplat till vakanser inom administration/MEX. Personalkostnader 
för den taxefinansierade delen ligger på 100% (föreg. år 115%). Utfallet 
består i flera olika delar. Avfall har haft mer timanställda och har orsakat 
ca 250 tkr i ökade kostnader. VA har haft stor personalomsättning på 
tjänstemannasidan vilket orsakat vakanser som gett nettoeffekt budget-
mässigt minskade kostnader med 250 tkr.

Investeringsredovisning
Nettokostnaden totalt för tekniska förvaltningens investeringar är 46 607 
tkr (föreg. år 30 789 tkr) i perioden vilket motsvarar 97% (föreg. år 64%) av 
investeringsbudgeten 48 100 tkr (föreg. år 26 221 tkr). Utfall 2017-12-31: 
taxekollektivet 18,4 mnkr och för skattekollektivet 28,2 mnkr. 97% av 
avsatt budget. Yrkesarbetare anställda på Tekniska har jobbat 9 800 h 
med investeringar 2017 (föreg. år 13 300 h). 
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Personal

Fokusering på att vara en attraktiv arbetsgivare är fortsatt viktig så att vi 
kan rekrytera de yrkeskategorier som behövs för vår verksamhet. Det är 
främst ingenjörstjänster som är extremt svåra att rekrytera, men vi har 
även svårt att rekrytera personal som yrkesarbetare. Under 2017 har vi 
rekryterat sju nya personer inom verksamheten (gatuchef, stabschef, 
VA-chef, två ingenjörer, en arbetsledare på VA och en ny trafikingenjör). 
Behov av rekryteringarna fortgår in i 2018 års verksamhet med personal 
till MEX m.m. för att klara vårt uppdrag. Tekniska förvaltningen har under 
det senaste året fokuserat på arbetsmiljön och ledarskapet. Medarbetar-
samtal och lönesamtal ser vi som en mycket viktig del i utvecklingen av 
våra medarbetare och chefer. Under året har förvaltningen fortsatt att 
utveckla delar organisationen för att skapa bra förutsättningar för varje 
chef/arbetsledare får möjlighet att genomföra ett arbete med kvalitet.

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,0 4,5 5,7

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 12,7 47,4 53,8

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 80,6 75,0 100

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 92,9 98,0 94

Andel män som arbetar 
heltid 100 100 100

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 7,1 2,0 6,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0

Den totala sjukfrånvaron på tekniska förvaltningen har ökat med 1,2% 
från föregående år. Långtidssjukfrånvaron på förvaltning har också ökat 
med 6,4% från föregående år. Eftersom förvaltningen är relativt liten, får 
enstaka sjukfall stort genomslag. Vid närmare granskning av statistik 
från rehabiliteringssystemet syns det att det inte är upprepad korttids-
frånvaro som verkar vara problemet, utan snararare kortare perioder 
med fysiska eller psykiska symptom. De flesta av ärendena under 2016 
är inte arbetsrelaterade men under 2017 har andelen arbetsrelaterade 
ärenden ökat. Orsakerna varierar dock. Förvaltningens personal har 
möjlighet att vara anställd till 100%.

Miljö 

Tekniska nämnden har stor påverkan i kommunens miljöarbete. Genom 
anläggande av nya gång- och cykelvägar har miljön allmänt förbättrats. 
En säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter har skapats. Åtgärder för 
att minska energiförbrukningen har under året genomförts i den allmänna 
gatubelysningen genom samarbete med Gislaved Energi AB. Vid upp-
förande av ny belysning används energieffektiv LED-belysning som 
dimrar ned till 50% effekt under viss tid på natten, utan att känslan blir 
otrygg. Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära skogarna 
har under året förbättrats genom ungdomsprojektarbete i samverkan 
med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsorganisation. 
Arbetet med undersökning av gamla deponier har påbörjats genom 
framtagande av en inventeringsplan för att MIFO-klassa våra deponier. 
Arbetet avslutas under 2017. Arbetet med att införa HVO på Mårtensgatan 
är inte genomförd pga. osäkerheten om HVO som bränsle är miljövänlig.

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. 

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner  
och organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling. 

Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och  
på landsbygd.

Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och  
på landsbygd. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Öka medborgarnas digitala delaktighet. 

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.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Förbättra kommunens kommunikation och bemötande 
gentemot näringsliv och invånare. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun



Underlätta nyetablering/nyföretagande och ett  
expansivt företagande. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Nämndsredovisning BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Susanne Norberg
Andel av kommunens driftbudget: 2,7%

Nämndens grunduppdrag

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar 
planläggning, bygglov, bygganmälan, alkoholtillstånd samt bostadsan-
passning 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.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Bygg- och miljönämnden har haft en väl fungerande verksamhet. Tillsyns-
verksamheten har fullgjorts på ett tillfredsställande sätt. Stort fokus har 
lagts på kvalitetsarbete såsom förbättra information och omarbeta mallar 
etc. Livsmedelstillsynen har ökat tillsynen. Kart- och mätverksamheten har 
fungerat väl och fortsätter att utveckla kartan och digitala karttjänster. 
Detta t.o.m. i sådan omfattning att det presenterats 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. Under året har arbete påbörjats 
med att strukturera upp och aktualisera registret för OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll). De beslut som överklagats har till största delen hållit 
vid överprövningar i högre instanser. Nämndens framtida strategier är 
att utveckla kvaliteten i arbetet genom att bygga tillit i än högre grad för 
dem vi är till för. Detta ska göras genom att förenkla och förtydliga vår 
kommunikation, vägleda, informera samt öka tillgängligheten. 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, 
se Mål och måluppfyllelse.

Framtid

Den pågående samhällsomvandlingen medför en ökad mängd arbets-
uppgifter och utmaningar, och ställer allt större krav på en effektiv admi-
nistration och modern teknik. Det ställer också stora krav på att tjänste-
männen 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 myn-
dighet. Gällande plan- och bygglag (PBL) innebär ett ökat rättskydd för 
dem som söker bygglov samt förenklade processer avseende den fysiska 
planeringen. 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 för-
valtningen. En viktig fråga för de kommande åren är kompetensförsörj-
ningen 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.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 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)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 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

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett negativt resultat på 726 tkr. Minskade intäkter med 
1 300 tkr samt personalkostnadernas utfall 1 151 tkr lägre än budgeterat. 
Ett underskott på kontot för 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 då nämnden har satsat på en uppdatering av ärende-
hanteringssystemet. Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska 
ramarna och med en god ekonomisk hushållning.

Investeringsredovisning
Investeringarna under 2017 är utnyttjade för att täcka kompletteringar 
av ärendehanteringssystemet.

Personal 

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 7,1 7,0 2,9

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 52,7 68,5 26,9

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 92,0 73,0 96

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 86,0 90,0 95

Andel män som arbetar 
heltid 100 100 100

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 9,0 5,0 5,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 5,0 5,0 0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 0 0 0
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Nämndsredovisning

Samtliga medarbetare har den sysselsättningsgrad de önskar. Alla har 
blivit erbjudna heltidstjänster.
 Sjukfrånvaron är nu tillbaka i ”normal nivå”. Förvaltningen har under ett 
antal haft en hög sjukfrånvaro. Orsaken har varit att det har varit långtids-
sjukdom 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. Förvalt-
ningen 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 och dels för att det varit bra ur ett miljöperspektiv. Även personal-
möten har använts för kompetensutveckling. Samtlig personal har vid 
något tillfälle under året tagit del av planerad kompetensutveckling.  
Förvaltningen har säkerställt att samtliga anställda har haft utvecklings-
samtal med närmsta chef.

Miljö 

Nämndens möjligheter att verka för en minskad miljöbelastning i sam-
hället finns både i den rådgivning och i den tillsyn nämnden bedriver. En 
inte oväsentlig del av resurserna har under året tagits i anspråk för hand-
läggningen av markföroreningsfrågor i samband med detaljplanearbete 
och bygglovshantering. Nämnden har också sedan 2017 en resurs i pro-
aktivt arbeta 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 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 över-
gång 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 web-
baserade utbildningar för att spara tid, pengar och miljö.

Mål och måluppfyllelse

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Bedriva egeninitierad tillsyn inom hälsoskydd (skola, 
barnomsorg, simhallar etc.). 

Planera in pedagogiska inslag i stadsrummet för att 
främja lärande och integration över alla åldrar. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner.


Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Tillgänglighet i offentlig miljö. 
Detaljplanera goda miljöer. 

Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och  
på landsbygd.

Planlägga i attraktiva lägen.


Öka medborgarnas digitala delaktighet. Införa digital ärendehantering, med möjlighet att  
lämna ansökan digitalt i högre omfattning. 

Fortsätta att arbeta fram digitala ansökningsblanketter 
samt tillgängliggöra mer information digitalt. 

Förenkla och förtydliga nämndens beslut. 
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. 

Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Fördjupa dialogen med näringslivet. 
Förbättrad kommunikation och information gentemot 
näringsliv och invånare. 

Möjliggöra 3D-modeller för att kunna visualisera ny  
bebyggelse/planer. 

Hålla informationsmöten eller lägga ut ”informations-
filmer” på nätet inom olika ämnesområden. 

Säkerställa att företagen har ”rätt” planförutsättningar. 
Möjliggöra för företagen att få detaljplaneändringar  
prövade efter behov.



Bedriva effektiv och rättssäker myndighetsutövning. 

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 miljöförvaltningen som arbetsgivare. 

Underlätta nyetablering/nyföretagande och ett  
expansivt företagande.

Ökat proaktivt arbete. 

Tillgängliggöra ”öppendata”. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Nämndsredovisning SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Maria Gullberg-Lorentsson (M)
Förvaltningschef: Carina Helgesson-Björk
Andel av kommunens driftbudget: 36,2%

Nämndens grunduppdrag

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kom-
muninvånarnas 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 arbets-
marknadsfrågor. Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- 
och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta om-
råden visar de kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför. De genom-
förda 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 inten-
sifiera 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. Utifrån rådande omständigheter anser socialnämnden 
sig uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning under 2017, Social-
nämndens 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 upp-
fyllda vid årets slut. Se nedan under rubriken Mål och måluppfyllelse. 

Framtid

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånar-
nas behov, nya lagkrav och samhällsutvecklingen påverkar hur verksam-
heten formas. Det krävs både avvägningar, prioriteringar och effektivise-
ringar mellan olika verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och 
omfattning för att klara det inom ekonomiska ramar. De statliga ersätt-
ningarna skapar förutsättningar att arbeta med långsiktiga anpassningar 
av verksamheten samtidigt som det finns en utmaning i de ekonomiska 
förutsättningarna framåt. 2018 kommer de statliga intäkterna minska 
kraftigt för flyktingmottagandet. Utvecklingen avseende insatser till perso-
ner 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. I likhet med föregående år bygger också 
2018 års verksamhet på interna omfördelning av resurser och priorite-
ringar, vilka behöver omhändertas i det kommande mål- och budget-
arbetet för 2018 och framåt. Socialnämnden har inför 2018 tagit beslut om 
omfördelningar mellan de olika programområdena för att möta framför-
allt möta de ökade behoven inom funktionshinderområdet. Social-
nämnden har trots det en fortsatt oro för utvecklingen avseende insatser 
till personer med funktionsnedsättning, utvecklingen av försörjnings-
stöd kopplat till utträde ur etableringen samt långsiktigt ökade kostnader 
kopplat till befolkningsutvecklingen med allt fler äldre. För att möta invånar-
nas behov framöver utan alltför stora kostnadsökningar, finns det ett 
antal områden som man behöver 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 fort-

sätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart sam-
hälle 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 till-
frisknar snabbare och bibehåller sin självständighet i större utsträck-
ning. För den kommunala sektorn innebär denna förskjutning ett behov 
av en mer specialiserad kompetens samt ett 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 självstän-
digare liv. Tekniken kan bl.a. förenkla kommunikationen mellan personal 
och med brukare. Tillsynen och bedömningar kan göras på annat sätt 
än via fysiska besök och läkemedel kan hanteras med tekniska lösningar 
osv. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten del-
vis effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala 
larm. Ytterst blir tekniken ett sätt för verksamheten att kunna möta ökat 
antal äldre. Under utblicksperioden måste det finnas med medel för ut-
vecklingen av e-hälsa, särskilt med inriktning på e-hemtjänst. Det måste 
också finnas medel för att bygga ut bredband och fibernät så att kommun-
invånarna kan få del av nya tjänster.
 Gislaveds kommun har under de senaste åren tagit emot många flyk-
tingar 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 framgångsfaktor för alla verksamheter. Redan idag 
finns svårigheter att rekrytera medarbetare till socialförvaltningens olika 
verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och sam-
tidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget inne-
bär att behovet av nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort. Det är 
viktigt att intensifiera arbetet med projektet Attraktiv arbetsgivare, men 
också noggrant följa, analysera och planera kompetensförsörjningen 
framöver.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 764 588 753 524 776 271 -22 747

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

Nettokostnader 583 242 592 905 595 488 -2 583

Nettoinvesteringar 2 834 3 986 2 932 1 054

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Kansli- och  
utvecklingsenhet 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 583 242 592 905 595 488 -2 583



44

Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2017 för socialnämndens samlade verksamheter är totalt 
-2 583 tkr, vilket är drygt 0,5% 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. Social-
nämnden 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 avi-
serat att man avsåg att komma tillbaka i bokslutet med begäran om att få 
dessa kostnader täckta av 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, total 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 kostna-
derna ökar för försörjningsstöd till flyktingar då etableringsersättningen 
upphört för många nyanlända. Det föreligger även en väntetid hos Arbets-
förmedlingen gällande handläggningstiden avseende glappet för flyk-
tingarna, 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 återsökas ur kommu-
nens flyktingpengar. Verksamheten med ensamkommande barn visar 
ett totalt överskott på 9 185 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 placerings-
kostnader minskats. Arbetsmarknadsorganisationen visar en negativ 
budgetavvikelse på 804 tkr. Det beror på att intäkter på extratjänster mot-
svarande ca 1 200 tkr som budgeterats 2017 kommer som intäkt 2018.
 Barn och familj visar ett budgetöverskott på 1 608 tkr. Den positiva av-
vikelsen baseras främst på problem 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-place-
ringar har också påverkat resultatet. Vård- och omsorg redovisar totalt ett 
negativt resultat på 3 065 tkr. Resultatet beror framförallt på svårigheter 
att rekrytera sjuksköterskor, vilket inneburit ökade kostnader för köp 
från bemanningsföretag, högre semesterlöneskuld 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 
effektivisering i tätorterna samtidigt som förvaltningen har fått i uppdrag 
att genomlysa verksamheten, ett arbete som pågår. Vård- och omsorgs-
boendena 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 semesterlöneskuld 
är några av orsakerna. Även invånarnas behov av hemtjänst har under 
året legat på en nivå över budgeterade medel och underskottet för hem-
tjänst 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 uti-
från budgeten. Det beror främst på att rekryteringen till ”Trygg och säker 
hemgång” tagit lite längre tid än beräknat. Den största ekonomiska nega-
tiva obalansen ses inom funktionshinderområdet och 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. Sjuklöne-
ersättningen till privata assistans-bolag har också ökat. En genomgång 

av nuvarande avtal med Solbacken AB pågår. En översyn har genom-
förts gällande om en del av de ökade behoven kunde 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 återhållsam-
het har gett resultat. Korttidsverksamheten och personlig assistans redo-
visar ett underskott med 3 000 tkr. Under de senaste åren har det skett 
en stor ökning av beslutade timmar, framförallt inom personlig assistans 
vilket delvis hänger ihop med försäkringskassans förändrade bedöm-
ningar. Förvaltningsövergripande beror överskottet framförallt på att de 
medel som finns till nämndens förfogande för att kunna omfördela under 
löpande budgetår inte tagits i anspråk.
 
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- investe-
ringar som inte kunnat genomföras i den takt som planerats. De större 
investeringarna under året har varit: 525 tkr för HVB Kastanjegården 
(möbler) och 1 700 tkr för flytt till Welands lokaler (kontorsinredning och 
möbler i huvudsak).

Personal

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kom-
petens är en viktig framgångsfaktor för alla verksamheter. Idag finns 
svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare inom socialförvalt-
ningens samtliga verksamheter. Verksamheten förväntas växa de när-
maste 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 socialförvalt-
ningens samlade verksamhet men det finns områden att arbeta vidare 
med som t.ex. 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-handläg-
gare har adekvat utbildning och flera har också gått olika påbyggnads-
utbildningar. Det gäller även administrativ personal och områdeschefer. 
Utmaningen är att behålla denna höga kompetensnivå. 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% av omvårdnadspersonalen inom programområde vård- 
och omsorg har formell kompetens på gymnasienivå. Personal som sjuk-
sköterskor, fysio- och arbetsterapeuter uppfyller arbetsgivarens kom-
petenskrav. 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 aktivitets-
pedagoger på yrkeshögskolenivå har genomförts. Verksamhetsledare 
och områdeschefer erbjuds ledarskapsutbildning på högskolenivå. En av 
de stora utmaningarna är att behålla nuvarande kompetensnivå och möta 
nya personalbehov. Det senaste året har svårigheten med att rekrytera 
sjuksköterskor eskalerat och skapat svårigheter för verksamheten.

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen på följande sida.
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Utfall i % 2015 2016 2017

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

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro

48,0 50,3 52,1

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 75,1 81,5 84,0

Heltid/deltid
Andel kvinnor som arbetar 
heltid

40,6 49,0 88,0

Andel män som arbetar 
heltid

66,7 76,0 97,0

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99%

41,0 37,0 8,0

Andel män som arbetar 
75 – 99%

19,0 14,0 1,0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75%

18,4 14,0 4,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75%

14,3 10,0 1,0

Ökningen av sjukfrånvaron är i linje med ökningar inom hela arbets-
marknaden. 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 påver-
kar delvis att målet inte uppnåtts. Andelen som har en heltidsanställning 
har ökat markant under året, för kvinnor från 49% till 88% 2017. Även hos 
män ses en ökning. Sammantaget kan stora delar av ökningarna antas 
vara relaterade till heltidsprojektet, och är glädjande ur ett jämställdhets-
perspektiv. Dock väljer fortfarande många medarbetare att inte arbeta 
heltid, vilket är något som förvaltningen behöver arbeta med framöver.

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% 2016 till 37% år 2017, vilket innebär att målet 
på 35% 2017 är uppnått. För sex av åtta tillagningskök utgör andelen eko-
logiska livsmedelsinköp mer än 35%. Förvaltningen arbetar på många sätt 
för att minska resandet i bil och miljöombud finns på samtliga enheter/
områden.

Mål och måluppfyllelse

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Skolans pedagogiska insatser och socialtjänstens stöd-
insatser, 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.



Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Medarbetarna ska ha kunskap om FN:s barn konvention. 
Utvecklad förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar genom samarbete med kultur-
förvaltningen, fritidsförvaltningen och civilsamhället.



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. 
Ökad säkerhet och trygghet för äldre och funktionsned-
satta genom samarbete med bl.a. räddningstjänsten. 

Ökad tillgång till kultur för de invånare som på grund  
av funktionsnedsättning inte kan ta del av det ordinarie 
kulturlivet.



Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Utökat samarbete med andra kommuner och  
organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Socialnämndens verksamheter ska leverera en funge-
rande vardag för de invånare som är i behov av stöd. 

Socialnämnden ska verka för en jämlik vård och  
omsorg för samtliga invånare i Gislaveds kommun. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Medborgarnas digitala delaktighet ska öka utifrån  
arbetet med e-Hälsa enligt konceptet trygghet, service 
och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi.



Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45% 2018. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra minst 35% av 
inköpta livsmedel i förvaltningens kök. 

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.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Förbättrad kommunikation och information gentemot 
näringsliv och invånare. 

Medborgardialog som arbetssätt ska vara implemente-
rat i socialnämndens verksamheter. 

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 arbets-
marknaden att skaffa sig en försörjning. 

Socialförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv  
arbetsgivare och arbeta för att skapa goda förutsätt-
ningar till karriärmöjligheter för förvaltningens med-
arbetare.



  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Andel av kommunens driftbudget: 2,3%

Nämndens grunduppdrag

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånare goda förutsätt-
ningar 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. Verksamhetsmässigt 
ansvarar fritidsnämnden för att skapa förutsättningar för en god sim-
kunnighet i kommunen. Fritidsnämndens målgrupper är både interna 
och externa såsom skolelever, brukare, samtliga anställda, föreningsliv, 
allmänhet och näringsliv. Fritidsnämnden prioriterar särskilt barn och 
ungdomar.

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 upp-
fattning 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. Vad gäller nyttjan-
det av kommunens idrottsanläggningar, ”lokalnyttjandegraden”, håller 
bokningsgraden i bemannade hallar en god måluppfyllelse. Simhalls-
verksamheten och dess styrmått för 2017, bottnar i en stor förändring med 
flera nya förutsättningar. Simundervisningen är organiserad på ett annat 
sätt än tidigare. Fritidsförvaltningen mäter numera simkunskap och redo-
visar en god måluppfyllelse på 93%. Måttet över antal bad, avser endast 
Gislebadet. Utfallet ligger något under uppsatt mått, men en markant 
ökning konstateras i förhållande till tidigare år. Antal anmälda barn till sim-
skolor och sommarsimskola har varit hög. Inom ramen för målområde 
attraktivitet och utveckling är fritidsnämnden drivande i projekt kring nya 
idrottsanläggningar i kommunen. 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 bl.a. halltidsmöten samt antal bidragsberättigade föreningar. 
Båda måtten har god måluppfyllelse. Bokslutet visar en god måluppfyllel-
se och att verksamheten har genomförts inom de ekonomiska ramarna. 
Fritidsnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk 
hushållning.

Framtid

Framtidens samhälle kommer innefatta fler äldre, ökad mångfald, ökade 
samhällsklyftor och ökad ohälsa. Fritidsnämnden ska med detta som bak-
grund 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. Fritids-
nämndens verksamhetsområden bidrar till attraktiva livsmiljöer där 
människor vill bo, vistas och verka i. 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 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 attrahe-
rar 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 vara 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 förutsätt-
ningar 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 närings-
livet.
 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 utveck-
ling för såväl samhälle som individ. Generellt finns en bild av att förenings-
engagemanget 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 invandrar-
ungdomar dåligt representerade. Integration, med stöd av föreningslivet, 
är ett område som fritidsnämnden och föreningslivet behöver ta gemen-
samt krafttag kring. Föreningslivet med sin stora variation 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. Fritids-
nämnden 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.
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Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 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) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Nämnd 324 415 267 148

Fritidsverksamhet 24 937 27 912 25 701 2 211

Föreningsstöd 9 216 10 080 10 074 6

Totalt 34 477 38 407 36 042 2 365

Ekonomiskt resultat
2017 års ekonomiska resultat blev ett överskott på 2 365 tkr för fritids-
nämnden. 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 pga. att långtids-
sjukskrivningar inom förvaltningen inte har ersatts fullt ut. Även kontot för 
material och tjänster visar ett överskott. Orsaken till detta är att förvalt-
ningen 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 fritids-
nämnden 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 brukardialo-
ger, konsulttjänst för att hålla ihop utredningen, konsulttjänst för ekono-
miska kalkyler samt fuktteknisk utredning. Kostnaderna har redovisats på 
ett kommunövergripande driftprojekt. Projektet har ingen budget och har 
gjorts inom befintlig ram hos fritidsnämnden.

Investeringsredovisning
Fritidsnämnden har under 2017 gjort investeringar för drygt 6 mnkr. 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 bassäng-
beklädnad av Hörsjöbadet samt renovering av byggnader i direkt anslut-
ning till badet. 

Personal

Antalet anställda vid fritidsförvaltningen var vid 2017 års utgång 35 tills-
vidare anställda. Förvaltningen brottades under 2017 med en stor per-
sonalomsättning. 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 förvalt-
ningen 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. 

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,7 2,9 5,5

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 45,9 48,1 63,0

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 100 90,0 94,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 71,4 75,0 83,0

Andel män som arbetar 
heltid 78,6 75,0 86,0

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 4,8 5,0 17,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 0 0 7,0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 23,8 20,0 0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 21,4 25,0 7,0

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 ledningsorga-
nisation för förvaltningen som sjösattes vid årsskiftet. Det innebar inte 
någon övertalighet och rekrytering av avdelningschef och utvecklings-
ledare gjordes med framgång. Förvaltningen satsar kontinuerligt på ut-
bildningar för att säkra kompetensen hos medarbetarna. En rad insatser 
kring den psykosociala arbetsmiljön har också gjorts under 2017.

Miljö 

Fritidsnämndens miljöarbete har under 2017 fortsatt haft sin inriktning 
på energieffektivisering. Arbetet sker i samarbete med fastighet- och 
serviceförvaltningen samt föreningslivet för att se till att anläggningar 
drivs på energisnålt sätt. Dessutom råder en strävan efter mer energi-
effektiv belysning genom t.ex. installation av rörelsesensorer, dimmer-
funktioner 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 och därefter utbyte av 
högtrycksnatriumlampor. Under 2017 har kommunens kemikaliearbete 
med samverkan på förvaltningsövergripande nivå fortsatt. Fritidsförvalt-
ningen har inom ramen för arbetet gjort inventering av samtliga kemikalier 
som används i verksamheterna, samt badleksaker och gymnastikredskap 
som kan innehålla gifter. Området tangerar också anläggningar för t.ex. 
konstgräs. Fritidsförvaltningen har under året följt diskussionerna om hur-
uvida 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. 
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Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Skapa förutsättningar för ett väl fungerande fritids utbud 
för barn och ungdomar. 

God simkunnighet. 

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Skapa förutsättningar för god simkunnighet. 

Skapa förutsättning för evenemang i form av t.ex.  
cuper, läger och tävlingar. 

Anläggningar ska vara ändamålsenliga och upplevas 
trygga samt lätta att ta sig till. 

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. 

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Vidmakthålla redan befintliga samarbetsnätverk i  
Jönköpings län samt blicka utanför länsgränsen. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Ombyggnation av Smålandsstenar simhall till utökad 
sporthall. 

Utredning kring en ny sim- och idrottsarena i  
Gislaveds kommun. 

Skapa förutsättning för evenemang i form av t.ex.  
cuper, läger och tävlingar. 

Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och  
rekreation som bidrag till en bättre folkhälsa för  
kommuninvånarna.



Skapa förutsättningar för ett brett och rikt föreningsliv. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Förenkla och förbättra servicen med föreningsliv och  
allmänhet genom nytt bidrag- och bokningssystem. 

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 integrations-
arbetet i Gislaveds kommun 2015 – 2018. 

Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Fördjupa samverkan med näringslivet.


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. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Ordförande: Margareta Lindgren (S)
Förvaltningschef: Mats Spånberg
Andel av kommunens driftbudget: 47,4%

Nämndens grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom 
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skol-
formerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och regleras 
i Skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, 
musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan samt eftergymna-
sial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående hög-
skolekurser samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet 
för den kommunala organisationens behov. Personal-, ekonomi- och 
målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten 
ingår också i nämndens ansvarsområde. Utbildningen ska främja alla 
barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 
ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Verksamheten ska planeras och anpassas utifrån 
barnens olika behov och förutsättningar.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Nämnden anser sig uppfylla en god ekonomisk hushållning då verk-
samheten även detta år haft en stor barn- och elevökning och samtidigt 
redovisas ett positivt ekonomiskt resultat. Fördelningen av tillgängliga 
resurser har riktats mot de behov som varit mest angelägna. Måluppfyllel-
sen varierar inom nämndens verksamheter. Samtliga värden för andelen 
elever i åk 1 som bedöms klara: avstämning A i Nya Språket Lyfter!, 
andelen elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska, engelska och mate-
matik samt simkunnigheten (i %) i åk 6, är något högre än läsåret 
2015/16. Målet att eleverna i grundskolan ska vara behöriga till ett natio-
nellt gymnasieprogram har inte uppfyllts. Meritvärdet för åk 9 är också i 
nivå med 2016 vilket innebär 210,3. Målet att avgångseleverna på natio-
nella program inom gymnasieskolan ska ha gymnasieexamen har ökat 
något. Jämförtalet vid ansökan till högskolan ökade. I elevenkäten 
”Elevernas skola” anger 92 – 95 % av eleverna i årskurserna 5 och 8 att 
de känner sig trygga i skolan. Andelen elever på grundläggande vuxen-
utbildning och gymnasial vuxenutbildning som fullföljer kurs och når 
minst lägsta betygsnivån, uppgår till 89%. 97,5% av eleverna som avslutar 
den högsta nivån på SFI (3D) har betyget E eller högre.

Framtid

Under planperioden förutsätts att nämndens verksamhet ska effektivi-
seras med 1% årligen, dvs. motsvarande ca 24 mkr för planperioden. 
Inom flera områden förutses förändringsbehov beroende på beslut av 
regering och riksdag, migration och anhöriginvandring, förändringar i 
den kommunala organisationen, arbetskraftsbrist och kompetensför-
sörjning m.m. 
 Behovet av förskoleplatser har ökat de senaste åren och kan förutsättas 
finnas ytterligare år framöver. Behovet innebär att ytterligare förskoleav-
delningar behöver tillskapas samtidigt som flera av nuvarande förskole-
enheter behöver ses över. Skolverket och statens uttalande att nuvarande 
barngrupper i förskolan behöver minskas kan dessutom ställa krav på 
lokalbehov. Behoven kommer med stor sannolikhet att kräva nyinveste-
ringar i nya förskolelokaler. Efterfrågan av barnomsorgsbehov på kvällar 
och helger kan komma att öka bl.a. beroende på konjunkturen och ökat 
arbetskraftsbehov. Förskoleklassen blir fr.o.m. läsåret 2018/2019 obli-
gatorisk, vilket innebär ett ökande krav på undervisning och kompetens. 
Inom grundskolan kommer riksdagsbeslut att innebära ökad styrning av 
undervisningen utifrån de olika stadienivåerna och fler undervisnings-
timmar i flera ämnen. Kravet på undervisning i moderna språk redan 
från åk 6 och utökad undervisningstid utmanar kompetensförsörjningen 

av behöriga pedagoger ytterligare och förutsättningarna att genomföra 
undervisningen, inte minst på de mindre skolenheterna. Möjligheterna att 
säkerställa en likvärdig utbildning för alla barn och elever i kommunen kan 
ställa sig på sin spets. Skolenheternas storlek utgör en betydelsefull grund 
för resursplanering och underlag för personalförsörjning. De senaste årens 
utökning av verksamheten med bl.a. sent ankomna elever innebär också 
särskilda insatser. Gislaveds kommun kommer att delta i ett utvecklings-
projekt under ledning av Skolverket för att förbättra nyanländas lärande.
 Den förändrade skolstrukturen i Gislaved och Smålandsstenar behöver 
vårdas och underhållas för att uppnå en ökad likvärdighet och målupp-
fyllelse. Resultatet av den pågående översynen av skolstrukturen i  
Anderstorp kommer samtidigt att kräva särskilda insatser. Förutom orga-
nisationen av F – 6-skolorna i Anderstorp finns ett omedelbart behov av 
utökade lokalytor för att få plats med det ökade elevantalet och för att 
skapa en god arbetsmiljö för elever och personal, vilket också gäller 
Gullviveskolan i Gislaved.
 Utvecklingsarbete kommer att pågå inom flera områden. Insatserna för 
att utveckla mer ”Inkluderande lärmiljöer” för att skapa mer tillgänglighet 
i undervisningen för alla elever, har påbörjats inom 7 – 9-skolorna, men 
behöver vidareutvecklas till samtliga skolverksamheter. För att möta det 
ökade behovet av samverkan mellan skola och arbetsliv kommer en ny 
modell för en modern arbetslivsorientering prövas. Modellen förutsätter 
ett mer aktivt samarbete med företag och organisationer, vilket innebär 
att resurser och personal behöver dediceras för igångsättandet.
 Regeringen har i princip antagit Skolkommissionens slutbetänkande 
”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” 
(SOU 2017:35), vilket innebär en förändring av statsbidragen till grund-
skolan och elevhälsan. Förändringen innebär att motsvarande riktade 
statsbidrag avvecklas och ersätts av ett nytt statsbidrag beräknat på 
kommunernas socioekonomiska faktorer. Utifrån kommissionens be-
räkningar kommer bidraget för Gislaveds kommun, som ska fasas in under 
tre år, att uppgå till ca 8 000 kronor per elev i förskoleklass och grund-
skola. Totalt motsvarar statsbidraget cirka 30 mkr årligen, vilket är nästan 
dubbla summan mot nuvarande riktade bidrag. Ett villkor för att ta del 
av statsbidraget är att huvudmannen, dvs. kommunen, förbinder sig att 
inte reducera egna medel till undervisning och elevhälsa under den tid 
som de uppbär bidraget. Förändringen kommer att påverka barn- och 
utbildningsnämndens prioriteringar av budgetramen de kommande åren.
 Gymnasiets utmaningar för att förbättra resultaten och samtidigt be-
hålla bredden av olika program och inriktningar kräver såväl ekonomiska 
prioriteringar som ett fortsatt skolutvecklingsarbete. En särskild utmaning 
är att ge våra nysvenskar en god grund för vidare studier. En fortsatt 
satsning på kultur, teknik, entreprenörskap och internationellt utbyte förut-
sätter att samverkan med olika intressenter kan utvecklas. Musikskolans 
och kulturplatåns verksamheter är viktiga partners för att stärka den 
estetiska profilen. Skolans samarbete med näringslivet och Teknikcollege 
är av stor vikt. Satsningen på Vårdcollege kan öka elevernas anställnings-
barhet men också stärka utbildningskvaliteten inom Vård- och omsorgs-
programmet på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen.
 Vuxenutbildningens framtida utmaningar är att klara ett ökat antal 
studerande inom såväl grundläggande vuxenutbildning som gymnasial 
vuxenutbildning bl.a. beroende på det ökade antalet nysvenskar och 
unga vuxna som behöver komplettera sina gymnasiestudier. Utmaningen 
innebär ett fortsatt behov av en flexibel organisation men eventuellt också 
en utbyggnad. Ytterligare statsbidrag för att möta dessa satsningar är 
av stor betydelse. Ett fortsatt samarbete inom GGVV-regionen är viktigt 
för att stärka utbudet av såväl gymnasial som eftergymnasial utbildning. 
Högskolan på hemmaplan (Hph) är en strategisk resurs för att möta ut-
bildningsbehov för näringsliv och övriga förvaltningar. Det är glädjande 
att kommunen fått två godkända yrkeshögskoleutbildningar förlagda till 
kommunen.
 Den generella bristen på utbildade pedagoger men också bristen på 
andra yrkeskategorier och vikarier, kräver särskilda insatser för att klara 
den långsiktiga kompetensförsörjningen. Insatser för att vidareutbilda 
befintlig personal är en åtgärd och nya grepp för att nyrekrytera personal 
behöver initieras. Behovet kommer att kräva kommunal finansiering om 
inte staten riktar ytterligare riktade resurser. Kommunens vuxenutbildning 
och Hph kommer att vara en betydelsefull resurs för att möta behovet. 
Ytterligare samarbeten med andra kommuner och högskolor kommer 
samtidigt att behövas.
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 Översynen av ledningsorganisationen och chefernas uppdrag och 
förutsättningar kommer att fortsätta. Tydligare fokus, styrning, struktur 
och ökat kommunikativt ledarskap kan bidra till större uthållighet och 
förbättrade resultat.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 873 065 885 867 936 583 -50 716

./, intäkter -136 701 -109 331 -163 296 53 965

Nettokostnader 736 364 776 536 773 287 3 249

Nettoinvesteringar 15 347 13 500 12 366 1 134

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, 
förskoleklass 216 089 229 403 232 524 -3 121

Grundskola 303 034 316 507 313 952 2 555

Grundsärskola 12 087 12 750 11 738 1 012

Fritidsgårdar 2 583 2 837 3 139 -302

Gymnasieskola 129 263 132 236 128 556 3 680

Gymnasiesärskola 4 042 5 357 4 633 724

Vuxenutbildning 9 245 16 907 17 225 -318

Högskolan på  
hemmaplan 963 964 1 182 -218

Musikskolan 14 407 15 002 14 968 34

Nämnd och  
administration 11 044 12 742 11 134 1 608

Gemensamma  
verksamheter 33 607 31 831 34 236 -2 405

Totalt 736 364 776 536 773 287 3 249

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett positivt resultat för 
2017 på 3 249 tkr. Programmet förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem 
och förskoleklass redovisar ett negativt resultat på drygt 3 100 tkr. Fler 
barn i verksamheterna står för -7 600 tkr. Överskott på interkommunala 
intäkter och kostnader, barnomsorgsavgifter samt fritidshem på kvällstid 
1 400 tkr, samt förskjutning av utökad ledningsorganisation med 2 900 tkr 
möter underskottet. Grundskolan redovisar ett positivt resultat med 
drygt 2 500 tkr. Fler elever i grundskolan ger ett underskott på knappt 
2 600 tkr. Detta möts av överskott på interkommunala intäkter och kost-
nader med 1 300 tkr, försäljning av lärplattor 550 tkr, samt en förskjutning 
av utökad ledningsorganisation 3 100 tkr. Programmet grundsärskola 
redovisar ett överskott med 1 000 tkr. Överskottet består i sin helhet av 
lägre personalkostnader. Fritidsgårdar redovisar ett underskott med 
300 tkr. 
 Gymnasieskolans program redovisar ett överskott på knappt 3 700 tkr. 
Gislaveds Gymnasium redovisar ett överskott med 2 800 tkr. Intäkterna 
överstiger budget med 2 400 tkr främst beroende på intäkter från Migra-
tionsverket. Underskott på material/tjänster med 1 000 tkr möts av lägre 
personalkostnader med 1 500 tkr. Interkommunala kostnader gör ett 
överskott med drygt 850 tkr. Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt 
resultat på drygt 700 tkr. Resultatet består dels av högre interkommunala 
intäkter med 1 000 tkr som möts av något högre personalkostnader på 
400 tkr. Vuxenutbildningen redovisar ett negativt resultat på 318 tkr. 
Underskottet beror till viss del på flytt av SFI till nya lokaler. Högskolan 
på hemmaplan redovisar ett negativt resultat på 218 tkr.
 Den gemensamma administrationen tillsammans med nämnden gör 
ett överskott med 1 600 tkr och består till största delen av vakanser. 
Gemensamma verksamheter: Programmet redovisar ett negativt resultat 
på 2 400 tkr. Skolskjutsar redovisar ett stort underskott med drygt 3 300 
tkr. Ordinarie skolskjutsar och skolkort på gymnasiet motsvarar -1 900 tkr, 
utökade skjutsar, Nattis och badresor -290 tkr. Kostnaden för skolskjuts-
ning och skolturer i samband med skolomorganisationen i Gislaved och 
Smålandsstenar är 1 200 tkr. Budget för tillsvidareanställda vikarier redo-
visar ett underskott på 950 tkr beroende på uppstart av ny bemannings-
enhet. Retroaktiv avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter redovisar ett 
överskott med 800 tkr. Gemensam elevhälsa visar ett underskott med 
knappt 200 tkr pga. utökad skolläkarresurs. Ej fördelade fastighets-
åtgärder 1 200 tkr.

Investeringsredovisning
Barn- och utbildningsnämnden har för år 2017 beviljats ett investerings-
utrymme på totalt 13 500 tkr. Av nämndens totalt tilldelade investerings-
nivå har 12 366 tkr förbrukats.
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De personalpolitiska målen inom barn- och utbildningsförvaltningen har 
en förhållandevis god måluppfyllelse. Den totala sjukfrånvaron har dock 
ökat något och uppgår till 5%. Korttidsfrånvaron har fortsatt att öka med-
an långtidsfrånvaron minskar och är den klart lägsta under de senaste 
fem åren. Den ökade sjukfrånvaron återfinns till största delen bland för-
skollärare och lärare och rör korttidssjukfrånvaron mellan dag 2 och dag 
14. Vikariebristen har ökat, vilket också påverkar övrig personal. Osäker-
heten om vikarie finns på plats eller inte stressar personalen. Den orsak 
som ökat korttidsfrånvaron mest är infektionssjukdomar. Antalet sjuk-
dagar är också avgörande flest i februari och mars månad. Andel åter i 
arbete efter rehabilitering är i nivå med 2016. Sjukfrånvaron ligger under 
det kommungemensamma målet. Andelen tillsvidareanställda med-
arbetare som har en heltidsanställning har ökat och ligger nu klart över 
90%. De kvinnliga medarbetarnas heltidsmått har på fyra år ökat från 81 
till 90%. Andelen medarbetare som anger att de haft utvecklingssamtal 
har ökat från 72% till 86%, vilket visar att insatser som vidtagits gett 
resultat.

Miljö 

I undervisningen på förskolan, grundskolan, fritidshem och gymnasie-
skolan har verksamheterna arbetat med hållbar miljö på olika sätt. För-
skolan har bl.a. städdagar, alla verksamheter källsorterar och bilpoolen 
används i den utsträckning som det går. Inom barn- och utbildningsför-
valtningen pågår arbetet med Giftfri miljö i förskolorna och utifrån en 
kartläggning över material och ålder på leksaker och viss inredning sker 
byte av material. En stor del av madrasser i förskolan har bytts under 
året. I samband med FN-veckan genomförde Gislaveds Gymnasium 
aktiviteter med fokus på de globala miljömålen bl.a. anordnade eleverna 
olika utställningar på skolan. Andelen ekologiska livsmedel inom barn- 
och utbildningsförvaltningen har ökat till 36% i skolorna och 57% i för-
skolorna.

Personal

Rekryteringsbehovet av personal inom alla kategorier ökar, dels beroende 
på en fortsatt utökning av verksamheten, dels beroende på pensions-
avgång och dels beroende på en viss ökad rörlighet. I stort sett håller 
nästan alla yrkeskategorier inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhetsområde att bli bristyrken. Förutom behovet av att ersätta 
och nyanställa tillsvidareanställda, är det svårigheter att rekrytera såväl 
korta som långa vikariebehov. Förutsättningarna kräver nya och effekti-
vare insatser för att säkerställa en hög kvalitet och en god arbetsmiljö. 
Riktade kompetensinsatser sker inom flera områden. Satsningar görs på 
att egna medarbetare utbildar sig till speciallärare och specialpedagoger. 
En högskoleutbildning i Svenska som andraspråk pågår med ett 20-tal 
medarbetare. Vår egen GETT-mässa med pedagoger inom kommunen 
som utbildar kollegor för att utveckla lärandet med stöd av digitala lär-
verktyg har blivit en årligt återkommande kompetensutbildningsinsats. 
Liksom tidigare år har nytillträdda förstelärare genomgått en processledar-
utbildning. Inom den s.k. karriärlärarreformen har ytterligare ett drygt 
tiotal förstelärare tillsatts under året. Ett antal chefer har deltagit i UGL och 
nya rektorer och förskolechefer genomgår den statliga rektorsutbild-
ningen. De flesta cheferna har genomgått en utbildning i systematiskt 
kvalitetsarbete och de kommungemensamma utbildningarna. Under året 
har sex nya rektorer och förskolechefer, en biträdande rektor, en köks-
enhetschef, en administrativ chef samt en teamchef rekryterats. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har ca 1 400 medarbetare som bl.a. utgörs 
av pedagogisk personal, personal inom elevhälsa, kökspersonal och 
administration. Därutöver finns personal från andra förvaltningar för 
verksamhetsservice, som t.ex. lokalvård och vaktmästeri.

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,3 4,5 5,0

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 49,4 44,5 42,2

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 79,0 72,4 86,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 84,2 87,0 90,0

Andel män som arbetar 
heltid 96,3 96,0 96,0

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 11,8 9,0 6,0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 1,2 1,0 3,0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 4,0 4,0 3,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 2,5 3,0 2,0

Nämndsredovisning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Skapa förutsättningar för en utvecklande och  
inkluderande lärmiljö. 

Övergripande insatser riktas till kompetenshöjning  
för att säkerställa behörighet och kvaliteten i under-
visningen.



Effektivare organisation för att säkerställa att under-
visning sker av behöriga lärare. 

Anpassa verksamheten till kommande förändringar. 
De beslut som berör barn och ungdomar ska utgå från 
ett barn- och ungdomsperspektiv relaterat till FN:s  
barnkonvention.



Prioritera förebyggande och främjande verksamhet  
för barn och ungdomar.

Genom familjecentralerna tidigt upptäcka barn i behov 
av särskilt stöd. 

Genomföra föräldrautbildningar för vårdnadshavare. 

Medverka vid etablerande av gemensam Barn- och  
ungdomshälsa 6 – 18 år i GGVV. 

Skolans pedagogiska insatser med socialtjänstens stöd-
insatser, för barn och unga i behov av extra stöd, ska 
vara samordnade för att på så vis förbättra elevernas 
möjligheter att nå de nationella målen i skolan.



Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Kontinuerligt arbete med andra kommuner och  
organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Verksamheterna ska präglas av en god kvalitet och gott 
medarbetarskap. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. Medverka i utvecklandet av e-samhället. 

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.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Förbättra kommunens kommunikation och bemötande 
gentemot näringsliv och invånare. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor  
med efterfrågad kompetens söker sig till privat och  
offentlig sektor i Gislaveds kommun.

Utbildningsutbudet ska förstärkas genom efter-
gymnasiala utbildningar. 

Utveckla yrkesvux och YH-utbildningar för att öka  
anställningsbarheten genom att matcha behov och  
kompetens.



Öka kompetensen genom utbildning av vuxna i sam-
verkan mellan näringsliv, skola och yrkeshögskola. 

Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. 
Samverkan mellan skola och näringsliv ska  
intensifieras så att skolan erbjuder utbildningar  
till fler kompetenser näringslivet efterfrågar.

Öka kompetensen genom utbildning av vuxna i sam-
verkan mellan näringsliv, skola och yrkeshögskola. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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NÄMNDSREDOVISNINGAR – BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Ylva Samuelsson (S)
Förvaltningschef: Magnus Jonsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,1%

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 

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

•  verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde  
och inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige 
fastställda normer dela ut kulturstipendium och kulturpris. 

• bistå kommunens invånare med konsumentinformation.

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 helhet har verk-
samheten genomförts som planerat och uppnått god måluppfyllelse. 
Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ska ge förutsättningar 
för upplevelser, eget skapande och bildning. Biblioteken ska främja intres-
set för litteratur, kreativitet och eget skapande, självstudier och utbildning 
på alla nivåer. Detta har uppnåtts genom ett allsidigt mediabestånd, 
omfattande programutbud, samarbete och samverkan med skolan och 
föreningslivet m.m. Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska 
ges möjlighet att uppleva och vara delaktiga i kommunens kulturliv. För-
utsättningar för delaktighet har skapats genom t.ex. ett stort utbud av 
professionella kulturprogram och skapande verksamheter. Målen för året 
som har gått kan till största delen anses vara uppnådda. Bibliotekens 
utlåning har minskat, efter att ha ökat 2016. Besöken till förvaltningens 
kulturprogram fortsätter öka och uppgår till nästan 40 000 besök. 
Nämnden konstaterar att verksamheten har genomförts efter uppställda 
mål och inom de ekonomiska ramarna och därmed lever upp till en god 
ekonomisk hushållning. 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 verksam-
heten. Detta gäller såväl bibliotek, Kulturplatån och Gislaveds konsthall.  

Framtid

Under 2018 är det viktigt att personalbemanningen på Kulturplatån kom-
mer på plats och att den nya organisationen inom det allmänkulturella 
området konsolideras. Det är en förutsättning för att verksamheten ska 
utvecklas i önskad riktning. 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, jämställdhet och 
digitalisering/digital delaktighet, samt att säkerställa tillgången till ända-
målsenliga lokaler för de kulturområden som saknar sådana i dag. 
 För att nå målet med att skapa ett inkluderande kulturliv som innefattar 
alla prioriterade målgrupper, behöver kulturnämnden utveckla samspelet 
och samverkan med kommunala och regionala verksamheter och civil-
samhället 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 
oavsett identitet, ålder, kön och sexuell läggning. När mötet är jämställt 
och sker på lika villkor skapas förutsättningar för nya uttryck, lärande 
och förändrade förhållningssätt. På så vis bidrar ett inkluderande kultur-
liv till en hållbar integration och en positiv samhällsutveckling. Gislaveds 
kommun öka tillgängligheten och känslan av tillhörighet för de som upp-
lever ett långt geografiskt avstånd till dagens kulturaktiviteter och insti-
tutioner i kommunen. En av grundförutsättningarna är tillgång till säkra 
fysiska och digitala kommunikationsvägar.
 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 delaktig-
hetskultur. 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 digitaliseringsmöjligheter.
 Ändamålsenliga lokaler för kulturutövande är en kulturpolitisk grund-
förutsättning. 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. 
Glashuset (tidigare projekt Mötesplats Gisle) är en strategisk satsning för 
att kunna anta de utmaningar som kulturpolitiken står inför, bl.a. lokal-
frågan. Tillsammans med övriga aktiviteter i området Gisle har verksam-
heterna i Glashuset en tydlig bäring på Vision 2040 och de två priorite-
rade 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 ända-
målsenliga och fungerande lokaler. Den planerade multiscenen (black 
box) i Glashuset är en nyckellokal för verksamheten och ersätter decen-
nier av provisoriska lösningar. I direkt anslutning till Multiscenen planeras 
anpassade övningslokaler för Scenverkstans barn och ungdomsverk-
samhet. 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 kultur-
nämnden 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 be-
skriver hur en lösning av ovan redovisade behov kan se ut.
 År 2021 fyller 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.

Nämndsredovisning KULTURNÄMNDEN



54

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 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) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 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

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 personal-
kostnader. De ökade intäkterna är tillfälliga statliga bidrag samt entré-
intäkter till evenemang. Den lägre personalkostnaden beror på vakanser 
i samband med rekryteringar. Överskottet för material/tjänster hittas 
huvudsakligen inom verksamhetsområdena barnkultur, kultur och hälsa, 
kulturprojekt, konstsamlingen och föreningsbidrag. Av detta står kultur 
och hälsa för mer än hälften av överskottet. Det beror på att den plane-
rade verksamheten ”Kultur i hemmet” inte kom i gång under 2017. Reste-
rande överskott ligger inom planeringsmarginalerna. Verksamheten har 
bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god ekonomisk 
hushållning.

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. 
Under året har det investerats drygt 900 tkr i Glashuset. Den största konst-
investeringen, 200 tkr, är renovering och återställandet av ett konstverk 
på Gislaveds Gymnasium.

Personal

Under året har det uppstått vakanser på grund av att planerade rekryte-
ringar drog ut på tiden. Ett problem var att få personer med rätt kompe-
tenser att söka de utlysta tjänsterna.

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 8,8 8,4 7,4

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 66,9 55,0 44,4

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 90,9 95,0 94,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 77,8 83,0 92,0

Andel män som arbetar 
heltid 87,5 90,0 100

Andel kvinnor som arbetar 
75-99% 11,1 6,0 4,0

Andel män som arbetar 
75-99% 12,5 10,0 0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 11,1 11,0 4,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 0 0

Kulturförvaltningens totala sjukfrånvaro för 2017 ligger på 7,4%. Det är 
något lägre än tidigare år men överstiger fortfarande kommunens över-
gripande 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 för-
valtning med många anställda. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit med 
5,6% och svarar fortfarande för majoriteten av den totala sjukfrånvaron 
i förvaltningen. Totalt sett 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 tills-
vidareanställda 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. Förvalt-
ningen har under 2016 arbetat aktivt med att minska antalet deltids-
tjänster enligt det politiska beslutet att heltid ska vara en rättighet och 
deltid en möjlighet. Detta ger utslag i statistiken år 2017. 

Miljö 

Miljöarbetet i förvaltningen har innefattat programverksamhet på biblio-
teken 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 natio-
nellt. Inom ramen för konsumentinformation har aktiviteter genomförts 
för att sprida kunskap kring sambandet mellan produkter och miljö.

KULTURNÄMNDEN Nämndsredovisning
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Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Nämndsredovisning KULTURNÄMNDEN

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål

Barns lärande Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. Stödja och främja barn och ungas utveckling av inlevelse-
förmåga, kreativitet, lärande och eget skapande. 

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet 
för barn och ungdomar.

Stödja och främja barn och ungas utveckling av inlevelse-
förmåga, kreativitet, lärande och eget skapande. 

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.



Öppna för utökat samarbete med andra kommuner 
och organisationer.

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner  
och organisationer. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Marknadsföra och utveckla befintliga mötesplatser. 

Utveckla ett rikt och inspirerande utbud av kultur-
aktiviteter och kreativa miljöer. 

Biblioteken ska stödja och främja intresse för litteratur, 
teater, film, konst, musik, dans och andra konstnärliga 
uttrycksformer.



Kulturplatån ska vara en plats där människor i alla åldrar 
tar del av och producerar kultur efter egen förmåga. 

Gislaveds konsthall ska stärka sin ställning som  
utställningscentrum i kommunen och öka intresset för 
samtidskonsten.



Öka medborgarnas digitala delaktighet. Öka den digitala delaktigheten genom kunskaps-
förmedling och främjandeinsatser. 

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.

Ökad samverkan och samarbete kring integration i  
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring  
integration och mångfald.



Företagsklimat  
och näringslivs-
samverkan

Förbättra kommunens kommunikation och  
bemötande gentemot näringsliv och invånare.

Kulturverksamheten ska kännetecknas av öppenhet  
och inkluderande. 

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 kvalitet. 

  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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Ordförande: Lisbeth Andersson (M)
Förvaltningschef: Patrik Johansson
Andel av kommunens driftbudget: 0,3%

Nämndens grunduppdrag

Fastighet- och servicenämnden är kommunens samordnande organ för 
internservice och lokalförsörjning samt dess verkställande organ för för-
valtning av kommunens bebyggda fastigheter inom och utom detalj-
planlagt område. Fastighet- och servicenämnden är organiserad med en 
stab och tre avdelningar. Inom verksamhetsområdena svarar fastighet- 
och servicenämnden för flertalet olika områden.

Sammantagen bedömning av  
nämndens resultat 

Fastighet- och serviceförvaltningen går totalt sett bra och resultatet för 
2017 visar på ett överskott jämfört med budget. Då grunduppdraget följs 
till budgeterad kostnad, påvisar förvaltningen god ekonomisk hushållning. 
Förvaltningen är mitt uppe i en stor förändring vad gäller både arbetssätt, 
organisation, kultur och rekryteringar. En ny organisation sjösattes strax 
före semestern. Strategin är att fortsätta med implementeringen och flera 
utvecklingsprojekt kommer genomföras för att bl.a. skapa rutiner för nya 
processorienterade arbetssätt under 2018 – 2019. En del i förändringen 
är att hela förvaltningen blir ännu mer kundfokuserad. Förvaltningen ska 
arbeta som en intern facility management (FM)-leverantör. FM-konceptet 
innebär att processer och arbetssätt tar sin utgångspunkt ifrån kundernas 
behov och ett förhållningssätt som kännetecknas av service och gott 
bemötande. Förändringen av arbetssätt är pågående och sker enligt 
principen ”ständiga förbättringar”. Huvudparten av de konkretiserade 
målen för fastighet- och servicenämnden är uppnådda. 
 Av de konkretiserade målen beror måluppfyllelsen på samverkan med 
andra nämnder. Ett av de viktigaste konkretiserade målen för fastighet- 
och servicenämnden är att prioritera investeringar riktade till barn och 
ungdom. Nämndens förfogande används i första hand som hyresgäst-
anpassning och till viss del drift-, säkerhet och energibesparande åtgärder, 
vilket gör att graden av måluppfyllelse styrs av övriga förvaltningars behov 
och förfrågningar. Under 2017 har inga förfrågningar avvisats. En stor del 
av resurserna i reinvesteringsbudgeten har använts i skol- och förskole-
fastigheter. Målet om effektiv fastighetsförvaltning, nyckel bättre än jämför-
bara kommuner, har ej kunnat beräknas för 2017. Fastighet- och service-
nämnden gör regelbundet en enkätundersökning bland de interna hyres-
gästerna med attityderna till nämndens service. Svaren ges på en 
9-gradig skala och medelvärdet vid enkäten 2017 var 6,36. Trenden är 
svagt sjunkande, men resultatet är ändå på en mycket bra nivå. Ett kon-
kretiserat mål är att bedriva en effektiv och kvalitativ lokalvård för Gislaveds 
kommun och verksamheten nyckeltal avseende lokalvård av skolor har 
förbättrats under 2017. Ett konkretiserat mål på förvaltningen avser miljö 
och energi. Nya riktlinjer för fordon har tagits fram och antagits av Kommun-
styrelsen under 2017. Dessa kommer styra framtida inköp mot fler fordon. 
Under året har satsningar av laddinfrastruktur för elbilar inom de kommu-
nala verksamheterna gjorts. Åtgärder på flera områden som påverkar 
kommunens energiförbrukning på ett positivt sätt utifrån tidigare upp-
satta mål. Konvertering till fjärrvärme har utvidgats till att omfatta flera av 
kommunens fastigheter i takt med Gislaveds Energis utbyggnad av fjärr-
värmenätet. 

Framtid

Omvärlden och behoven förändras hela tiden och det ställs nya krav på 
verksamheten. Framtidens samhälle innebär bl.a. krav på flexibla lokaler 
för att snabbt kunna möta kundens ständigt förändrade behov. Nämnden 
är medveten om sin klimatpåverkan och jobbar aktivt med hållbarhets-
frågor. För att kunna nå målen om minskad klimatpåverkan krävs bl.a. 
investeringar på fordonsflottan samt energibesparande åtgärder i fastig-
heter. Satsningar på förnyelsebar energi, främst av solenergi både i form 
av el till fastigheter och laddstationer för fordon. Inom servicesektorn fort-
sätter arbetet med att minska användningen av kemikalier. På fastig-

hetssidan arbetas det vidare med att utveckla användningen av system 
för att välja och dokumentera inbyggda material i fastigheter. Ett sätt för 
nämnden att minska energianvändningen är att i högre grad nyttja ”grön 
IT”, bl.a. genom virtualisering där man minskar hårdvaran och därmed 
energiåtgången. Livscykeltänkande är ett viktigt koncept vid inköp utav 
enheter, och det är viktigt att det vid utrangering tas tillvara på avfallet 
från de förbrukade maskinerna på ett miljöriktigt sätt. Nämnden ser en 
komplexitet i kompetensförsörjningen där vissa bristyrken är en kritisk 
faktor, främst inom fastighet- och byggsektorn. Det innebär bl.a. en utma-
ning att genomföra investeringsplaner framöver. Möjligheter till automati-
sering inom vissa yrkeskategorier genom digitaliseringen finns, och på 
så vis kan tyngre och enformiga arbetsmoment minska i omfattning, 
vilket kan minska den fysiska ohälsan för medarbetarna. Dessutom kan 
detta leda till effektivisering samt en ökad leveranskapacitet med bibe-
hållen personalstyrka. Vid medborgardialoger bistår förvaltningen med 
teknisk expertis vid t.ex. investeringsprojekt. Förvaltningen fortsätter 
arbeta med synpunktshantering. Nämnden ansvarar för den långsiktiga 
hanteringen av IT-miljön i Gislaveds kommun och för att skapa hållbara 
förutsättningar för digitaliseringen. Nämnden har en hög ambitionsnivå 
att skapa trådlöst uppkopplade fastigheter för lättillgänglig information.

Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Bruttokostnad 244 598 242 127 269 038 26 910

./, intäkter -255 521 -246 970 -275 458 28 488

Nettokostnader -10 923 -4 843 -6 421 1 578

Bruttoinvesteringar 34 935 117 400 75 267 42 133

Nettoinvesteringar 29 497 117 400 72 235 45 165

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2016 2017 2017 2017

Administration 11 394 -405 -1 506 1 101

Hantverkare -80 0 219 219

Fastigheter -17 649 -6 955 -6 665 290

Städning -3 562 39 -448 487

Tvätt -220 0 -343 343

Fordonsservice -1 241 4 -154 158

Transporter 72 0 -96 96

Service åt hyres-
gäster 363 0 210 210

Kommunhuset – 2 474 2 364 110

IT – 0 0 0

Totalt -10 923 -4 843 -6 421 1 578

Ekonomiskt resultat
Fastighet- och serviceförvaltningens resultat för 2017 visar ett överskott 
6,4 mnkr, vilket är 1,6 mnkr bättre än budgeterat. Då grunduppdraget följs 
till budgeterad kostnad påvisar förvaltningen god ekonomisk hushållning. 
Förvaltningen är mitt uppe i en stor förändring vad gäller både arbetssätt, 
organisation och rekryteringar. Arbetet kommer fortgå under 2018. För-
valtningen redovisar ett överskott och det beror till största delen på att 
förbrukningen av el och värme är lägre än budgeterat. 2017 var ett varmt 
år och energikostnaderna blev 2,7 mnkr lägre än budgeterat. Förvaltningen 
har också haft vakanser på tjänster inom förvaltningen under året. vilket 
gör att lönekostnader blir lägre jämfört budget. Serviceavdelningen med 
dess verksamheter ligger i linje med budget och IT-avdelningen kom-
penseras från Kommunstyrelseförvaltningen. Försäljning av fastigheten 
Uvekull 2:221 (Malmgatan 17) i Smålandsstenar innebar en reaförlust på 
2,8 mnkr. Fastighet- och servicenämnden har under året investerat för 
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75,3 mnkr jämfört 34,9 mnkr 2016. Takten på investeringar har ökat 
markant jämfört med 2016 men kommer inte upp till budgeterad nivå på 
117,4 mnkr pga. att de särskilda satsningarna har fått förändrade förut-
sättningar. Nämnden har valt att omfördela investeringsmedel för att 
prioritera projekt som kan genomföras 2017.

Investeringsredovisning
Fastighet- och servicenämnden har under året investerat för 75,3 mnkr. 
Året har också, på investeringssidan, präglats av förstudier och projekte-
ringar i de av kommunfullmäktige prioriterade satsningarna såsom Glas-
huset, ombyggnation av C-huset på Åsenskolan samt Smålandsstenars 
Sporthall. Ett par betydande investeringar har varit HVB-hemmet Kastanje-
gården i Reftele (6,2 mnkr), tillfälliga boenden på Gisleområdet (5,8 mnkr) 
och skolstrukturföränderingen (3,9 mnkr). Efter omläggning till kompo-
nentavskrivning 2016 redovisas en betydande del av underhållet som 
reinvesteringar/komponentutbyten på investeringsbudgeten. Fastighet- 
och servicenämnden har lagt ca 21,8 mnkr i reinvesteringar under 2017. 
Fastighet- och servicenämnden satsar på att nå klimatmålet 2020 med 
sänkt energiförbrukning och har därför riktat en betydande andel av 
investeringsbudgeten mot energibesparande åtgärder. Under 2017 har 
kommunen sålt en fastighet vilket har gett kapitalintäkter på 2,3 mnkr. 
Fastighet- och servicenämnden fick ansvaret för IT-investeringar under 
2017. Totalt har IT-investeringar under året uppgått till drygt 15 mnkr.

Personal 

Personalpolitiskt mål 
För alla förvaltningar finns tre styrmått för det personalpolitiska målet, 
som är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Utfall (i %) för 
2015 – 2017 redovisas i tabellen nedan.

Utfall i % 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,0 5,4 4,2

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av  
total sjukfrånvaro 51,0 33,3 16,8

Utvecklings-
samtal

Andel anställda som haft 
utvecklingssamtal 92,7 84,8 67,0

Heltid/deltid Andel kvinnor som arbetar 
heltid 59,7 64,0 97,0

Andel män som arbetar 
heltid 95,5 98,0 97,0

Andel kvinnor som arbetar 
75 – 99% 26,9 24,0 0

Andel män som arbetar 
75 – 99% 2,3 2,0 2,0

Andel kvinnor som arbetar 
mindre än 75% 13,4 12,0 3,0

Andel män som arbetar 
mindre än 75% 2,2 0 2,0

Sjukfrånvaron på fastighet- och serviceförvaltningen har minskat totalt 
främst långtidssjukskrivningarna har sjunkit kraftigt. Detta beror på aktivt 
rehabiliteringsarbete med långtidssjukskrivna, utbildning i ergonomi samt 
att några långtidssjuka har kommit tillbaka till jobb och två personer har 
fallit bort bland annat pga. pension. Nu är det endast två långtidssjuk-
skrivna, som även de är på väg tillbaka i arbete. Det aktiva arbetet med 
ergonomi under året förhindrar förslitningsskador. Lokalvården har satt 
som mål att komma under 6,0% och har 5,9%, vilket är glädjande. Frisk-
vårdssatsningar är viktig fråga på förvaltningen. Trots att sjukfrånvaron 
för tillfället är låg finns inga garantier att den kommer fortsätter vara låg. 
Eftersom IT numera ingår på fastighet- och serviceförvaltningen, blir det 
inte riktigt jämförbart med siffrorna historiskt sett och svårt att tolka 
resultatet. Andel anställda som svarat på enkäten om de haft utveck-
lingssamtal är 67%. Av 87 personer som svarat på enkäten uppger 56 
personer att de haft utvecklingssamtal under 2017. 28 personer uppger 
att de inte haft utvecklingssamtal. Detta visar en nedgång jämfört med 
föregående år. Det är också många personer av förvaltningens ca 130 
anställda som inte har svarat på enkäten. Driftenheten på ca 35 personer 
har pga. chefsbyte fått dispens under 2017 att hålla utvecklingssamtal 
under jan – feb 2018, vilket är förhandlat/samverkat med berörda fack-
förbund. Då enkäten gick ut i mitten av december hade inte heller alla 
samtal genomförts vid det tillfället. Gällande heltidsfrågan finns det på 
förvaltningen fortfarande individer som av olika anledningar inte vill gå 
upp i tid utan kvarstå på deltid. Det rör sig om några få individer men får 
ett stort utslag på en mindre förvaltning. Det finns också olika lösningar 
med att man delar personal med andra förvaltningar vilket kan få utslag 
i statistiken att individen arbetar deltid men i själva verket har en heltid i 
grunden. Det finns också individer som på grund av permanenta sjuk-
ersättningar inte arbetar heltid. All personal på fastighet- och service-
förvaltningen har rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Miljö 

Fastighet- och servicesnämndens mål avseende miljö avser till stor del 
energi samt hantering och sortering av avfall. Under 2017 har det utförts 
åtgärder på flera områden som påverkar kommunens energiförbrukning 
på ett positivt sätt utifrån tidigare uppsatta mål. Nya ventilationsaggregat 
med återvinning har installerats på flera fastigheter. Befintliga styrsystem 
har byggts om vilket ger positiva effekter på energiförbrukningen. Utbyte 
av belysning har påbörjats i ett antal klassrum på Gärdeskolan samt i 
Gisle sportcenters hallar. Vidare har konvertering till fjärrvärme utvidgats 
till att omfatta flera av kommunens fastigheter i takt med Gislaveds Energis 
utbyggnad av fjärrvärmenätet i Smålandsstenar och i Anderstorp.

Mål och måluppfyllelse 

Nedan följer en tabell med mål. Grön, gul eller röd symbol efter varje 
nämndmål motsvarar nämndens bedömning av hur nämndmålen upp-
fyllts. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges konkretiserade mål, 
som i sin tur utgår från de prioriterade målområdena.

Målområde Konkretserade mål Nämndmål

Barns lärande Prioritera förebyggande och främjande verksamhet 
för barn och ungdomar.

Fastighet- och servicenämndens förfogande ska riktas 
mot målgruppen. 

Attraktivitet och  
utveckling för  
Gislaveds kommun

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv  
befolkningsutveckling.

Bra lokaler med god inom- och utomhusmiljö. 
Säkra och trygga lokaler. 

Ge möjlighet för att fler lägenheter kan byggas i lokaler 
som inte behövs för kommunal verksamhet. 

Öka medborgarnas digitala delaktighet. I första hand ska de administrativa datanäten byggas  
ut i alla vårdfastigheter samt att fastigheterna utrustas 
med WiFi och i andra hand ska alla lägenheter i särskilt 
boende ska ha tillgång till internetuppkoppling via fast 
förbindelse.



  Uppfyllt mål  Delvis uppfyllt mål  Ej uppfyllt mål
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RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 45 387 41 046

Verksamhetens kostnader 2 -39 425 -35 124

Avskrivningar -3 518 -3 026

Verksamhetens nettokostnader 2 444 2 896

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -2 444 -2 896

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 16 078 15 909

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL
 
Årsarbetare 15,3 15,3

Producerad vattenmängd, tm3 1 924 2 184

Debiterad vattenmängd, tm3 1 491 1 510

Behandlad mängd avloppsvatten, tm3 3 925 2 893

Kostnad, kr/m3 26,44 23,26

Antal vattenmätare, st 6 922 6 903

Kostnadstäckningsgrad, % 100 100

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2016 2015

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 151 796 136 192

Maskiner och inventarier 1 637 677

Pågående investeringar 590 3 790

Summa anläggningstillgångar 154 023 140 658

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 2 042 2 022

Fordringar, VA-kollektivet 1 383 2 326

Övriga fordringar 0 0

Summa omsättningstillgångar 3 425 4 348
 
Summa tillgångar 157 448 145 006

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 0 0
 
SKULDER

Långfristiga skulder 4 157 448 145 006

Skuld till VA-kollektivet

Kortfristiga skulder 5 351 420

Summa skulder 157 448 145 006
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

157 448 145 006

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – VATTEN OCH AVLOPP
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr 2017 2016

VA-intäkter 45 023 44 686

varav reglering mot VA-kollektivet -943 -5 141

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Upplösning av anläggnings-/ 
anslutningsavgifter

Upplösning av anläggningsavgift 2014 15 15

Upplösning av anläggningsavgift 2015 40 40

Upplösning av anläggningsavgift 2016 31 31

Upplösning av anläggningsavgift 2017 32

Hyror och arrenden

Övriga intäkter 1 189 1 415

Summa verksamhetens intäkter 45 387 41 046

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr 2017 2016

Löner och sociala avgifter -7 523 -7 110

Material och tjänster -18 756 -15 507

Lokaler -3 987 -4 629

GS personal -4 690 -3 766

Övrigt internt -1 987 -1 630

Övriga kostnader -2 482 -2 482

Summa verksamhetens kostnader -39 425 -35 124

Not 3 Materiella anläggningstillgångar, tkr 2017 2016

Mark 1 730 1 730

Fastigheter för affärsverksamhet 281 506 262 747

ack avskrivningar affärsverksamhets-
fastigheter -131 440 -128 286

Maskiner och inventarier 3 125 1 993

ack avskrivningar maskiner och inventarier -1 488 -1 316

Summa materiella anläggningstillgångar 153 433 136 869

Not 4 Långfristiga skulder, tkr 2017 2016

Långfristig skuld till kommunen 149 529 137 715

Anläggningsavgifter, inkl. ack upplösning 7 377 6 652

Investeringsbidrag, inkl. ack upplösning 191 219

Summa långfristiga skulder 157 097 144 586

Not 5 Kortfristiga skulder, tkr 2017 2016

Semesterlöneskuld 351 315

Övriga kortfristiga skulder 0 105

Summa kortfristiga skulder 351 420

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – VATTEN OCH AVLOPP

Verksamhetsberättelse – vatten och avlopp
Under 2017 har en person varit långtidssjukskriven på ledningsnätsidan. 
Utöver det har personalomsättningen inom VA-verksamheten varit stor. 
Att många personer slutat och nya börjat istället har naturligtvis påverkat 
verksamheten. Arbetet med att förbättra den långsiktiga hållbarheten av 
VA-anläggningen har fortsatt genom olika typer av förnyelsearbete. Flora-
gatan i Gislaved har fått nya VA-ledningar. Relining av spillvattenledning 
längs Nissan i Gislaved har färdigställts. Det har byggts en ny spillvatten-
ledning Stålgatan – Metallgatan i Smålandsstenar. Kommunens VA-taxa 
har genomgått en stor omarbetning i syfte att få den mer rättvis. Anlägg-
ningsavgiften har höjts för att öka kommunens täckningsgrad vid nyut-
byggnad. Brukningsavgiften har förändrats så att fördelningen mellan 
fast och rörlig avgift blir mer jämn. Det har gjorts genom att kubikmeter-
priset minskats och avgiften som beror på bostads-/lokalyta höjts.

Vatten
Arbetet med den nya vattentäkten i Slätteryd har fortsatt, genom att en 
el- och transformatorstation har byggts. Processen med att fastställa 
ett nytt/reviderat vattenskyddsområde för både Båraryd och Slätteryd 
har fortsatt, genom ett pågående myndighetssamråd med SGU och 
Länsstyrelsen. I Smålandsstenar har ett stort renoveringsarbete påbör-
jats vid vattenverket. I arbetet ingår byggnation av en ny kalksilo, en 
totalrenove ring av pumprummet och utbyte av styr- och reglertekniken. 
Detta arbete kommer fortsätta under 2018. 

Spillvatten
Kvävereningen på Gislaveds avloppsreningsverk har byggt om och 
byggts ut under 2017. Nu ska denna utökade kväverening testköras under 
en period och sedan ska resultatet redovisas till myndigheterna och ligga 
till grund för nya tillståndsvillkor för avloppsreningsverket. Möjligheten till 
slamhygienisering vid Gislaveds avloppsreningsverk har också fortsatt ut-
redas under året. Tyvärr har de tester som genomförts inte fallit speciellt 
väl ut så dialogen med tillsynsmyndigheten kring framtida lösning kommer 
fortsätta under 2018.



60

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – RENHÅLLNING

RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 20 997 20 230

Verksamhetens kostnader 2 -20 609 -19 827

Avskrivningar -291 -278

Verksamhetens nettokostnader 97 127

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -97 -127

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 2 305 0

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

Antal sophämtningar 256 570 260 573

Avfall till förbränning (ton) 7 101 7 249

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2017 2016

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 3 740 5 177

Maskiner och inventarier 1 971 35

Pågående investeringar 0 0

Summa anläggningstillgångar 5 711 5 213
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 0 0

Fordran, Gislaveds kommun 11 383 14 063

Övriga fordringar 17 31

Summa omsättningstillgångar 11 400 14 094
 
Summa tillgångar 17 111 19 307

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning Deponier 17 111 18 784

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 17 111 18 784
 
SKULDER

Långfristiga skulder 4 0 0

Kortfristiga skulder 5 0 523

Summa skulder 0 523
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

17 111 19 307
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr 2017 2016

Intäkter renhållning 19 314 18 740

varav reglering mot renhållningskollektivet 301 718

Övriga intäkter 1 370 772

Summa verksamhetens intäkter 20 985 20 230

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr 2017 2016

Löner och sociala avgifter -479 -694

Material och tjänster -14 981 -14 335

Lokaler -64 -62

GS personal 0 -2

Övrigt internt -3 795 -3 445

Övriga kostnader -1 290 -1 290

Summa verksamhetens kostnader -20 609 -19 829

Not 3 Materiella anläggningstillgångar, tkr 2017 2016

Mark 20 20

Fastigheter för affärsverksamhet 8 890 10 103

ack avskrivningar affärsverksamhets-
fastigheter -5 170 -4 946

Maskiner och inventarier 2 622 5 087

ack avskrivningar maskiner och inventarier -651 -5 082

Summa materiella anläggningstillgångar 5 711 5 213

Materiella anläggningstillgångar i Not 3 förutom mark 20 tkr övergår till 
SÅM 2018-01-01.

Not 4 Långfristiga skulder, tkr 2017 2016

Långfristiga skulder 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0

Not 5 Kortfristiga skulder, tkr 2017 2016

Skuld till renhållningskollektivet 0 301

Övriga kortfristiga skulder 0 222

Summa kortfristiga skulder 0 523

Verksamhetsberättelse – renhållning
Renhållning ska bedriva en god kommunal service till allmänhet, organi-
sationer och myndigheter inom verksamhetsområde avfallshantering 
och renhållning. Verksamheten omhändertar på olika sätt allt avfall som 
upp står i kommunens hushåll. Detta har utförts liksom tidigare år genom 
hämtning av såväl kärlsopor som slam från fastigheterna i kommunen 
med hjälp av entreprenörer.
 För omhändertagande av det avfall som inte kunnat lämnas vid fastig-
heten, t.ex. grovavfall och farligt avfall, har hushållen hänvisats till kommu-
nens återvinningscentraler och återvinningsgårdar. Hushållen har också 
kunnat lämna farligt avfall till den miljöbil som under våren hämtade detta 
under tre lördagar på olika platser runt om i kommunen. Renhållning/
Avfall har gett ett underskott på 301 tkr. Huvudsaklig orsak till resultatet 
är ökade kostnader för transporter och omhändertagande av material 
från återvinningscentralerna. Tillgängliga medel från årets resultat och 
tidigare års överskott för övertäckning av Mossarpstippen uppgår till 
totalt 17 111 tkr. Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört med 
2016 minskat med 0,5% (-38 ton) och för 2017 uppgått till 7 101 ton. 
Detta trots att mängden brännbart avfall som lämnats vid ÅVC ökat med 
24 ton. Mängden besökare som lämnar material till återvinning vid kom-
munens återvinningscentraler ligger på en hög nivå och som mest under 
sommaren.
 Under 2017 har vi varit med och bildat ett kommunalförbund för avfalls-
hantering, Samverkan Återvinning Miljö, tillsammans med grannkommu-
nerna Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Kommunalförbundet SÅM tar 
fr.o.m. 2018-01-01 över den kommunalt lagstadgade renhållningen från 
de fyra kommunerna och ska succesivt införa utökad källsortering av 
matavfall och annat hushållsavfall. Under året har äntligen funktionsprob-
lemen med portarna i omlastningsanläggningen för hushållsavfall lösts, 
genom utbyte till rullportar som helt överensstämde med den ursprung-
liga beställningen varför problemet med fåglar i hallen nu är borta.

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – RENHÅLLNING
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GISLAVEDS KOMMUNHUS AB Ordförande: Marie Johansson (S)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Malin Aronsson
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Verksamhet
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i 
aktiebolag som kommunstyrelsen använder för sin verksamhet. Det kom-
munala syftet/ändamål med bolagets verksamhet är att, såsom moder-
bolag i koncernen för de helägda bolagen, åstadkomma en samordning 
för optimalt resursutnyttjande. Samt även medverka till att uppfylla Gisla-
veds kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens 
verksamheter i bolagsform mot målen. Koncernen har till uppgift att före-
träda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning 
i kommunens helägda bolag. I bolagets uppdrag ingår även ett samhälls-
ansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetisk, 
etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Resultaträkning Budget Bolag Bolag
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 0 0 0

Rörelsens kostnader 0 -50 0

Rörelseresultat 0 -50 0

Finansiella intäkter 0 1 624 0

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 0 1 574 0

Bokslutsdispositioner 0 0  

Skatt 0 0 0

Årets resultat 0 1 574 0

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 0 0

Soliditet, % 100% 100%

Likviditet, %

Underlag till den sammanställda redovisningen

Resultaträkning Budget Koncern Koncern
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 0 304 777 307 103

Rörelsens kostnader 0 -266 322 -282 510

Rörelseresultat 0 38 455 24 593

Finansiella intäkter 0 88 112 424

Finansiella kostnader 0 -16 006 -18 994

Resultat före skatt 0 22 537 118 023

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 -4 179 -4

Årets resultat 0 18 359 118 019

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 10 248 10 248

Omsättningstillgångar 1 730 100

Summa tillgångar 11 978 10 348
  

Eget kapital 11 922 10 348

Obeskattade reserver   

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 56 0

Summa eget kapital och skulder 11 978 10 348

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning Koncern Koncern
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 854 999 768 063

Omsättningstillgångar 116 923 193 587

Summa tillgångar 971 922 961 650
  

Eget kapital 447 549 438 839

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 40 914 35 876

Långfristiga skulder 402 969 378 467

Kortfristiga skulder 80 490 108 468

Summa eget kapital och skulder 971 922 961 650

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ekonomi
Under året har moderbolaget fått utdelning från dotterbolagen med 1,6 
mnkr.

Framtid
Närmsta året kommer ett fortsatt arbete kring strukturen för samarbeten 
att arbetas fram. Dels strukturen mellan kommunen och koncernen, 
och dels inom koncernen för arbetet mot visionen. Under våren kommer 
alla ägardirektiven att revideras.
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Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 572 435 520 754

Omsättningstillgångar 72 893 117 976

Summa tillgångar 645 328 638 730
  

Eget kapital 281 891 273 293

Obeskattade reserver 12 750 13 150

Avsättningar 8 590 9 161

Långfristiga skulder 294 469 298 565

Kortfristiga skulder 47 628 44 561

Summa eget kapital och skulder 645 328 638 730

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 302 282

Verksamhet
Den 1/1 2017 fanns det inga tomma lägenheter. Även 1/1 2018 var situa-
tionen den samma. Den 1/4 2017 höjdes bostadshyrorna med 0,5%. 
Bolaget har träffat en tvåårsuppgörelse vilket innebär att bostadshyrorna 
höjs med 0,8% den 1/1 2018 och med 1,0% den 1/1 2019. Underhålls-
kostnaderna har under året uppgått till 36,2 mnkr. Under 2017 har etapp 
två på Köpmangatan 1 i Gislaved, och nybyggnationen på Hörsjögatan 12 
i Smålandsstenar slutförts. På Ågatan 52 i Anderstorp pågår en nybygg-
nation av 16 lägenheter med inflyttning under våren 2018. Alla är uthyrda. 
Beslut är taget att påbörja byggnation av 16 lägenheter på Bivägen i 
Hestra med beräknad inflyttning Q1 2019.

Ekonomi
Omsättning har minskat med 11,9 mnkr. Minskningen beror på den för-
säljning bolaget genomförde 2016. Bolagets kostnader har minskat 
även detta beror till största delen på försäljningen 2016. Lån har amorte-
rats med 6,7 mnkr. Derivat har lösts och skrivits om. Det bokförda värdet 
av bolagets byggnader inklusive mark uppgår den 31/12-17 till 548 mnkr 
(485 mnkr). 

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 23 214 22 543

Tillsvidareanställda 38 37

Omräknat till heltidstjänster 36,5 36,25

Visstidsanställda 0 0

Omräknat till heltidstjänster 0 0

Sjukfrånvaro % 4,91 2,79

AB GISLAVEDSHUS Ordförande: Inga-Lill Svanberg (S)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Malin Larsson
Ägare: Gislaved Kommunhus AB 100%

Miljö
Bolaget är certifierat för miljö enligt ISO 14001:2004.

Framtid
Bolaget har planer på nybyggnation av 76 lägenheter fram till 2021. 
Byggkostnaderna har fortsatt uppåt, men det investeringsbidrag som 
infördes 2017 hjälper till att få ihop kalkylerna. EU-kommissionen har 
presenterat ett förslag som bör kunna innebära att Sverige kan införa 
låg moms på bostadshyror. Det skulle leda till lägre kostnader bl.a. vid 
nybyggnation. En risk finns i den företagsskatteutredning som pågår 
gällande avdragsrätt för räntor. Den kan komma att påverka nybyggna-
tion negativt.

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 153 356 163 706 175 616

Rörelsens kostnader -141 510 -138 511 -161 546

Rörelseresultat 11 846 25 195 14 070

Finansiella intäkter 190 2 112 267

Finansiella kostnader -5 400 -15 281 -17 966

Resultat före skatt 6 636 9 916 108 371

Bokslutsdispositioner -600 400 2 805

Skatt -1 326 -1 607 -669

Årets resultat 4 710 8 709 110 507

Investeringar, tkr 72 469 80 687

Nettoomsättning, tkr 163 706 175 509

Soliditet, % 45,2% 44,4%

Likviditet, % 153,0% 263,0%

Antal lägenheter 2 285 2 559
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GISLETORP LOKALER AB Ordförande: Björn Björkman (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Mikael Fröler
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Verksamhet
Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är bebyggd med 
6 637 m² BRA (bruksarea) och innehåller 17 olika lokaler. Den uthyrnings-
bara ytan är 6 517 m² LOA (lokalarea). Vid årsskiftet 2017/2018 var alla 
lokaler uthyrda. Gisletorp Lokaler AB har under flera år haft i princip fullt 
uthyrt och svårt att snabbt tillgodose olika intressenters lokalbehov.  
Under 2017 har en hyresgäst ändrat verksamhet och bildat ett nytt bolag. 
Ytterligare en hyresgäst har sagt upp sin lokal för avflyttning under 2018. 
Under 2017 har bolaget investerat i nya oljeavskiljare, vilket medförde en 
ny anslutning till spillvattennätet i Industrigatan. 
 Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 med Anders-
torp motorbana. Anläggningen arrenderas av Anderstorps Racing Club, 
ARC och dess bolag SRW Anderstorp AB. På fastigheten finns depå-
byggnaden som omfattar ca 3 160 m² och som också disponeras av 
Motorsportgymnasiet. ARC och SRW använder banan för tävlingar i egen 
regi men man hyr också ut banan till andra arrangemang. För att få god 
ekonomi i anläggningen är det nödvändigt med relativt många verksam-
hetsdagar under säsongen. Men myndigheterna har inte tillmötesgått 
ARC/SRW:s önskemål. Under hela 2017 har villkoren för verksamheten 
varit föremål för prövning i olika rättsinstanser, utan att ett slutligt avgöran-
de beslutats. Gisletorp Lokaler AB lämnade därför själva in en anmälan 
om att få bedriva miljöstörande verksamhet på fastigheten i samverkan 
med arrendatorn. Det har medfört att verksamheten har kunnat bedrivas 
med god omfattning under 2017. Arrendeavtalet innehåller dels en suc-
cessiv ökning av arrendet och att arrendatorn svarar för underhåll av hela 
anläggningen med undantag av depåbyggnaden. Underhållsbehovet är 
stort och arrendatorn behöver verksamhetsdagarna för att klara sitt 
åtagande. Arrendatorn har, på grund av det oklara läget, sagt upp arrende-
avtalet till omförhandling. Ett tilläggsavtal har därefter tecknats med SRW 
Anderstorp AB. Det innebär en fast del och en rörlig del som baseras på 
verksamhetsdagar enligt Gisletorps anmälan. Eftersom alla Gisletorps 
dagar inte utnyttjats medför tilläggsavtalet en sänkning av arrendet. Ett 
avtal om upprustning av den s.k. cafeterian har också tecknats, vilket 
innefattar en upprustning som görs av SRW med viss garanti av Gisletorp. 
Depåbyggnaden har elvärme genom värmepumpar. Värmeanläggningen 
är dock underdimensionerad och förmår inte hålla tillräckligt varmt i loka-
lerna. Gisletorp Lokaler har därför investerat i ett vattenburet system som 
initialt värms med en elpanna. På sikt finns möjlighet att ansluta till fjärr-
värme eller installera jordvärme.

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 5 350 5 371 5 170

Rörelsens kostnader -3 275 -3 622 -3 189

Rörelseresultat 2 075 1 749 1 981

Finansiella intäkter   30

Finansiella kostnader  -1  

Resultat före skatt 2 075 1 748 2 011

Bokslutsdispositioner  -155 -260

Skatt  -353 -409

Årets resultat  1 240 1 342

Investeringar, tkr 1 741 90

Nettoomsättning, tkr 5 371 5 085

Soliditet, % 83,0% 81,0%

Likviditet, % 129,0% 119,0%

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 17 941 16 853

Omsättningstillgångar 4 236 4 221

Summa tillgångar 22 177 21 074
   
Eget kapital 16 550 15 341

Obeskattade reserver 2 386 2 231

Avsättningar   

Långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder 3 241 3 502

Summa eget kapital och skulder 22 177 21 074

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ekonomi
Bolagets resultat är något sämre än budget och föregående år. Anled-
ningen är dels att bolaget från och med 2017 tillämpar komponentav-
skrivning, vilket medfört en högre avskrivning än tidigare. Dessutom har 
Gisletorp lagt större resurser på underhåll än tidigare.

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 201 148

Tillsvidareanställda 2 2

Omräknat till heltidstjänster 0,2 0,2

Visstidsanställda 0 0

Miljö
Uppvärmning av lokaler medför den största miljöpåverkan i Gisletorps 
verksamhet Fastighetens värmeförbrukning, på Munin 19, uppgår till 
659 165 kWh (725 635) vilket är ca 10% lägre än 2016, men i nivå med 
förbrukningen 2015. Huvudparten av värmeenergin kommer i från bio-
bränsle via Gislaveds Energi AB. För motorbanan finns ett elabonnemang 
för hela anläggningen, inkl. driftsel till verksamheterna. Förbrukningen 
2017 uppgick till 467 071 kWh (449 514). Det är högre än 2016, men relativt 
lika förbrukningen 2015. Från och med juni 2016 köper bolaget elenergi 
från Bixia AB, som är producerad enligt ”Bra Miljöval”.

Framtid
Framtiden för Anderstorps Motorbana beror i mycket hög grad på de 
miljövillkor som reglerar verksamheten på banan. Miljöprövningen är inte 
avslutad men mycket tyder på att verksamheten kommer att begränsas. 
Det medför att det inte finns resurser att rusta upp och underhålla banan. 
 Gisletorp Lokaler AB vill öka tillgången på lediga lokaler och därmed 
utveckla näringslivet i kommunen. Därför är bolaget hela tiden öppen för 
att förvärva lämpliga lokaler i kommunen.



65

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

STIFTELSEN ISABERGSTOPPEN Ordförande: Hasse Johansson (S)
Antal ledamöter: 11
Verkställande direktör: Louise Söderlund
Stiftare: Gislaveds kommun 90,74%, Gnosjö kommun 9,26%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 50 406 54 726 48 413

Rörelsens kostnader -49 354 -49 643 -44 048

Rörelseresultat 1 052 5 083 4 365

Finansiella intäkter 0 69 36

Finansiella kostnader -341 -602 -330

Resultat före skatt 711 4 550 4 071

Bokslutsdispositioner 0 -2 900 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 711 1 650 4 071

Investeringar, tkr 16 554 3 447

Nettoomsättning, tkr 54 692 47 963

Soliditet, % 52,0% 54,0%

Likviditet, %

Antal gästnätter 87 104 86 864

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 68 289 61 233

Omsättningstillgångar 14 838 11 288

Summa tillgångar 83 127 72 521
   
Eget kapital 40 829 39 179

Obeskattade reserver 2 900 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 25 762 22 600

Kortfristiga skulder 13 636 10 742

Summa eget kapital och skulder 83 127 72 521

Ställda säkerheter 17 000 17 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Isaberg Mountain Resort är en sport- och konferensanläggning som 
erbjuder utomhusupplevelser året runt. Unikiteten ligger i den vackra 
utomhusupplevelsen i vårt naturreservat i form av roliga aktiviteter som 
tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder bl.a. vandring, MTB-cykling, 
kanot och kajakpaddling och höghöjdsbana. Vi erbjuder också guidade 
aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang, älgpark och fastighets-
uthyrning. Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling 
av anläggningen. Isaberg har under de senaste tre åren utvecklats och 
byggt upp en attraktiv anläggning där sommaren är större än vintern 
beläggningsmässigt. Vi ska vara jordnära, innovativa och ge gästen be-
rikande naturupplevelser och möten året runt.

Ekonomi
Intäkterna och resultatet innefattar en tillfredställande vinter. Skidan-
läggningen var öppen januari-mars och hade 91 000 besökare (85 000 
besökare år 2015 – 2016). Satsningarna på sommarhalvåret har slagit 
väl ut och vi har ökat intäkterna ytterligare. Fastän vädret denna sommar 
inte varit det bästa så har våra gäster i gengäld aktiverat sig och bl.a. 
gjort höghöjdsbana, cyklat MTB, åkt Segway, besökt älgparken etc. Vi 
ser en ökning i skolresor och träningsläger av olika slag, inte bara MTB. 
Ytterligare en lodge byggdes under vintern och renovering av våra stugor 
fortsatte under våren. 60 stugor är nu renoverade, 10 återstår. Dessutom 
byggdes en multi-sportarena och ett sandskjul. Ett nytt servicehus på 
campingen byggs under hösten och vi har renoverat 19 stugor under 
året. I skidanläggningen har vi investerat i utbyggnad av snösystemet, 
ny lastkaj och grillkåta etc. Samarbetet med restaurangen har fungerat 
väl. Ca 30% av våra gäster under vår, sommar och höst kommer från 
utlandet (danskar, tyskar, holländare och fransmän etc.). Vintertid är 50% 
danska gäster.

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 18 972 16 939

Tillsvidareanställda 22 19

Omräknat till heltidstjänster 22 17

Sjukfrånvaro % 2,36 1,49

Framtid
Vi fortsätter satsa på utomhusupplevelsen och ska arbeta vidare att 
förbli södra Sveriges största MTB-destination och Äventyrsberg.
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STIFTELSEN GISLEPARKEN Ordförande: Staffan Sjöblom
Antal ledamöter: 7
Stiftare: Gislaveds kommun, Föreningen Folkets Park  
och Folkets Hus Gislaved

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter  236 2 224

Rörelsens kostnader  -336 -2 662

Rörelseresultat 0 -100 -438

Finansiella intäkter    

Finansiella kostnader  -8 -10

Resultat före skatt 0 -108 -448

Bokslutsdispositioner  0  

Skatt  0  

Årets resultat 0 -108 -448

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 0 0

Soliditet, % 87,0% 88,0%

Likviditet, % 678,0% 710,0%

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 0  

Omsättningstillgångar 389 509

Summa tillgångar 389 509
  

Eget kapital  339 446

Obeskattade reserver 0  

Avsättningar 0  

Långfristiga skulder 0  

Kortfristiga skulder 50 63

Summa eget kapital och skulder 389 509

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Verksamheten är avvecklad.

Ekonomi
Rörelsens intäkter avser återbetalning av KPA avgifter. Stora poster för 
rörelsens kostnader är datakostnader (20 tkr), försäkringskostnad (9 tkr), 
redovisningstjänster (244 tkr) varav Gislaveds kommun (195 tkr) och 
PWC (59 tkr). Kostnad för övriga externa tjänster (uppsägning av inkasso-
tjänsten) var 39 tkr. 
 
Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 19 1 233

Framtid
Verksamheten är nu avvecklad. Styrelsen har nu ansvar för att, i samråd 
med sina stiftare, besluta om upplösning av stiftelsen eller om stadgarna 
ska ändras i sitt verksamhetsändamål.
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STIFTELSEN TORGHUSET Ordförande: Ylva Samuelsson (S)
Antal ledamöter: 7
Föreståndare: Anette Josefsson
Stiftare: Gislaveds kommun 75%, föreningar och privatpersoner 25%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 5 580 9 891 6 089

Rörelsens kostnader -5 196 -9 192 -5 214

Rörelseresultat 384 699 875

Finansiella intäkter 2 5 3

Finansiella kostnader -80 -85 -68

Resultat före skatt 306 619 810

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 306 619 810

Investeringar, tkr 179 43

Nettoomsättning, tkr 3 891 4 089

Soliditet, % neg neg

Likviditet, % 323,0% 187,0%

Antal besökare 33 127 33 934

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 4 485 4 940

Omsättningstillgångar 3 094 2 291

Summa tillgångar 7 579 7 231
   
Eget kapital -3 877 -4 497

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 10 500 10 500

Kortfristiga skulder 957 1 228

Summa eget kapital och skulder 7 580 7 231

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Ekonomi
Under 2017 har vi erhållit följande bidrag/stöd/anslag: Driftbidrag Gisla-
veds kommun (2 mnkr), Turistbyråverksamhet GNAB (100 tkr) och Investe-
ringsbidrag bibliotek Gislaveds kommun (4 mnkr). Följande investeringar 
har gjorts under året: trapphiss monterad i stora salen, skurmaskin till golv, 
ny hemsida med ny grafisk profil, nytt biobokningssystem och kassa-
system samt ny skylt BIOGRAF. Under året har vi fått svar på varför vi har 
fukt under golvet i stora salen. Golvvärmen värmer fyllnadsmaterial vari 
fukt förångas och där av det höga fuktvärdet. När golvvärmen stängs av 
på sommaren så kommer värmen under att leda fukten till ytan och då 
blir det kondens under tätskiktet som kondenseras under platonmattan. 
Fuktvandring påverkas av värme, fukt leds från varmt mot svalare yta. 
Arbete påbörjat med att bygga om till en fast reception. Framtaget förslag 
från arkitekt och en budgetoffert är framtagen. Ansökan om bidrag från 
Filminstitutet är inskickad. Under året har vi också gjort en ombyggnad 
från banklokal till bibliotekslokal. Vi har också byggt om så att Bankomat 
har eget utrymme. Tecknat hyresavtal med Gislaveds kommun avseende 
biblioteket från 2017-10-01 som löper i 10 år fram till 2027-09-30. Bank-
omat har hyreskontrakt som löper i 5 år fram till 2021-12-31. Gislaveds 
kommun/Musikskolan, Uponor Infra, NBV, Linde Material Handling AB 
och UMTS-mast har löpande hyreskontrakt.
 2017 har inte varit något bra bioår. Lägre besökssiffror än förra året. 
Däremot har vi haft fler barnkalas och dvd-visningar i bion. Bokningar 
från företag och även privatpersoner har ökat. Intäkter för nolltaxa och 
även från föreningsverksamhet har minskat. Konferensverksamheten har 
gått väldigt bra. Intäkter för entréer vid evenemang har minskat något. 
Stiftelsen har långfristiga skulder i form av lån på 10,5 mnkr (11,5) samt 
en rörelsekredit hos Swedbank på 1 mnkr (1) finns. Lånen ligger hos 
Kommuninvest där 6 mnkr bundet till 2018-05-09 med en ränta på 0,32% 
och 4,5 mnkr bundet till 2018-11-13 med en ränta på minus 0,17%. Ingen 
amortering har skett under året. Medvetet val pga. ombyggnaden inför 
bibliotekets inflyttning.

Verksamhet
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med lokaler i Smålands-
stenar. Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang. 
Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- och fritidsverk-
samhet och även tillhandahålla lokaler för sådan verksamhet. Verksam-
heten ska rikta sig till kommunens invånare, men även till våra besökare. 
Under året har lokalerna fyllts av olika aktiviteter för både barn och vuxna. 
Bl.a. har vi haft konserter, dans för funktionshindrade, mogendans, loppis, 
öppet hus på Smålandsstenardagen och vid julskyltningen, ”smaka på 
världen”, ungdomsfestival och naturligtvis filmvisningar m.m. på biogra-
fen. Totalt har ca 33 127 (33 934) personer vid 665 (630) tillfällen besökt 
Torghuset under 2017. Fortfarande har vi mycket fokus på biografen och 
dess möjligheter istället för att ha olika egna andra evenemang. Vi ser 
hellre att någon annan hyr och arrangerar och Torghuset är med och 
hjälper till med upplägget. Generellt minskar biobesöken och detta är en 
trend som också vi fått känna på. Antalet besökare var färre 2017 jäm-
fört med året innan. Samarbetet med kommunens förskolor fortsätter. 
Varje år bjuder vi förskolorna på bio, antingen sportlov eller höstlov. 
Projektet BioNio som riktar sig på våra ungdomar har inte hittat fram till 
målgruppen. En kväll i månaden är det tänkt att de unga ”tar över bio-
grafen”. Bio Kontrast, film med budskap, går bra. Vi har fått till ett bra 
samarbete med Finska Föreningen i kommunen och även i Värnamo 
kommun, då vi visar minst en finsk film varje säsong. Våra eftermiddags-
filmer är också väldigt uppskattade. Dock har publiken inte kommit i 
samma utsträckning som tidigare. 
 Två turistvärdar har skött turistinformationen under v. 24 – 34. 1 803 
(1 467) personer har besökt turistbyrån. Många är på genomresa och 
passar på att stanna till när man ser Turistbyrån vid torget. Eftersom det 
är så lättillgängligt så blir det lite som en ”rastplats”. Vi försöker förmedla 
en positiv bild av bygden och, beroende på vart de är på väg, tipsa om 
besöksmål. Samverkan med butiker och näringsställen är också mycket 
viktig.
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Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 2 211 2 116

Tillsvidareanställda 15 14

Omräknat till heltidstjänster 4 4

Personalen består av 1 heltidsanställd föreståndare, 2 deltidsanställda 
(75%) som sköter både administration, lokalvård och servering samt 1 
deltidsanställd (75%) vaktmästare. Vi har också timanställd biopersonal, 
6 maskinister samt 5 kassapersonal. 15 stycken anställda, 7 män och 8 
kvinnor. Åldersfördelningen är mellan 17 och 80 år. 

Miljö
Vi är med i Returpack dit vi skickar våra returflaskor och burkar. Under 
året har vi tecknat nytt avtal med Eon och kommer att gå över från natur-
gas till biogas. Avtalet är på 2 år. Att handla lokalt samt att utnyttja den 
lokala kompetens som finns i närområdet tycker vi är en del i att vara 
miljövänlig så det görs i största möjliga utsträckning.

Framtid
Det är viktigt att ingen verksamhet försvinner från våra småorter. Möjlig-
heten till ett varierat och stort utbud av olika aktiviteter är viktigt när 
människor ska bo och leva på en ort. Extra viktigt är det för våra barn 
och äldre och dem försöker vi måna lite extra om. Ombyggnaden av vår 
receptionsdisk hoppas vi kan komma igång. Ev. finns också tankar på att 
byta ut våra biostolar samt att bygga om köket på våning 2. Vid om-
byggnaden av biblioteket framkom också att ventilationen kommer att 
behöva byggas om eller bytas ut inom en snar framtid. Vi ser fram emot 
att starta ett samarbete med vår nya hyresgäst, biblioteket, och på det 
viset nå ännu fler invånare i kommunen.
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GISLAVED ENERGI KONCERN AB Ordförande: Bengt-Anders Johansson (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Hans Brunström
Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 130 743 134 226 128 265

Rörelsens kostnader -120 581 -122 680 -119 786

Rörelseresultat 10 162 11 546 8 479

Finansiella intäkter 946 86 127

Finansiella kostnader -1 770 -724 -1 028

Resultat före skatt 9 338 10 908 7 578

Bokslutsdispositioner    

Skatt  -2 269 -1 660

Årets resultat 9 338 8 639 5 918

Investeringar, tkr 59 537

Nettoomsättning, tkr 131 565

Soliditet, % 44,8%

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 264 519 220 692

Omsättningstillgångar 37 296 70 462

Summa tillgångar 301 815 291 154
   
Eget kapital 135 073 127 916

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 28 975 26 715

Långfristiga skulder 108 500 76 500

Kortfristiga skulder 29 267 60 023

Summa eget kapital och skulder 301 815 291 154

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Verksamhet
Gislaved Energi Koncern AB äger aktierna i två dotterbolag. Verksam-
heten i dotterbolaget Gislaved Energi Elnät AB omfattar distribution av 
el inom delar av Gislaveds kommun. I dotterbolaget Gislaved Energi AB 
bedrivs produktion och handel med el och värme samt gatubelysning i 
hela Gislaveds kommun. Bolaget erbjuder även energitjänster, entrepre-
nader och serviceavtal. Gislaved Energi AB äger 15% av aktierna i  
Klämman Vind AB. Bolaget har inte några anställda. Under året har ny VD 
anställts, Hans Brunström.

Ekonomi
Resultatet efter finansiella poster för koncernen uppgår till 10 908 tkr 
(7 578 tkr), vilket är 1 570 tkr över budget. Nyanslutningar av fjärrvärme-
kunder har bidragit till att kraftigt öka intäkterna via engångsavgifterna 
för Gislaved Energi AB. Engångsavgifterna för Gislaved Energi AB upp-
går till 2 766 tkr för året. Utdelning till Gislaveds Kommunhus AB föreslås 
ske med 2 162 770 kr.

Miljö
Dotterbolagen är certifierade enligt ISO14001 och har arbetat vidare med 
miljöfrågor under verksamhetsåret. Flera av dotterbolagens anläggningar 
för energiproduktion omfattas av tillstånds- respektive anmälningsplikt 
enligt Miljöbalken. Ett långsiktigt arbete bedrivs inom Koncernen i syfte att 
med god marginal klara de i tillstånden angivna gränsvärdena. En upp-
följande revision har genomförts med bra resultat. Bolagen arbetar fort-
löpande med åtgärder för minskad energianvändning. Bolagen arbetar 
även vidare med att inköpt elkraft ska vara förnybar samt att öka andelen 
biobränsle i koncernens värmeanläggningar. Beslutad investering i en 
ny skogsflispanna i Mossarp bidrar till detta mål.

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 13 571 13 595

Tillsvidareanställda 18 20

Omräknat till heltidstjänster 16,8 18,3

Visstidsanställda 12 13

Omräknat till heltidstjänster 0,3 0,34

Sjukfrånvaro % 2,05 2,14

Framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. Bolaget fortsätter att 
genomföra investeringar som stärker leveranssäkerheten i elnätet. Utbyte 
av elmätare kommer att vara ett årligt återkommande arbete för att säker-
ställa en fortsatt hög driftsäkerhet gällande leverans av mätvärden. 
Fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter i kommunen. I och med samman-
kopplingen (år 2017) av fjärrvärmenäten mellan Gislaved och Anderstorp 
fås ökade möjligheter till nyanslutningar. En ny skogsflispanna (Mossarp) 
tas i drift under våren år 2018. Den nya pannan kommer att bidra med 
miljövänlig ökad produktionskapacitet. Koncernen planerar att fortsätta 
att utveckla nya energitjänster som ska leda till en effektivare energi-
användning för koncernens kunder.
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GISLAVED NÄRINGSLIV AB Ordförande: Morgan Ryhman
Antal ledamöter: 6
Verkställande direktör: Leif Österlind
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter 10 010 9 311 4 970

Rörelsens kostnader -9 986 -9 281 -4 899

Rörelseresultat 24 30 71

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 24 30 71

Bokslutsdispositioner -23 -18 -23

Skatt 0 -3 -11

Årets resultat 1 9 37

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 9 311 4 970

Soliditet, % 19,9% 27,9%

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2017 2016

Anläggningstillgångar 104 118

Omsättningstillgångar 2 684 1 833

Summa tillgångar 2 788 1 951
   
Eget kapital 489 480

Obeskattade reserver 85 82

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 2 214 1 389

Summa eget kapital och skulder 2 788 1 951

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Syftet med Gislaved Näringsliv AB, nedan kallat bolaget, är att enligt 
ägarens policy och direktiv verka för näringslivets och besöksnäringens 
utveckling inom Gislaveds kommun. Bolaget ska då främja näringslivets 
olika behov för konkurrenskraft, attraktivitet och tillväxt. Särskilt fokus 
läggs på besöksnäring, handel, infrastruktur, kompetensförsörjning och 
industriell förnyelse, för befintliga och tillkommande företag. 

Ekonomi
Bolagets omsättning uppgick till 9 311 mnkr (4 970). I siffrorna ingår även 
genomförda projekt, BGR och Venue food court. Under året har investe-
ringar gjorts i ny lokal och nytt GDPR-program. Utöver det har inga större 
investeringar gjorts utöver normal verksamhet. Årets resultat blev 9 190 kr 
(30 547 kr). 

Personal

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader, tkr 4 786 3 517

Tillsvidareanställda 8 6

Omräknat till heltidstjänster 7 5

Visstidsanställda 1 0

Omräknat till heltidstjänster 0,5 –

Sjukfrånvaro % 0,25 1,2

Framtid
2017 genomfördes två större näringslivsdialoger med konkreta resultat 
för framtida samarbeten. Industriell förnyelse och testbädd inom energi-
optimering och fossilfria transporter är ett område som bolaget engagerar 
sig i. Samverkan mellan skola och arbetsgivare har prioriterats för ökat 
intresse för kommunens näringsliv. Ett fortsatt fokus på kompetens-
försörjning, där situationen för bostäder och tillgänglighet är mycket 
avgöran de. Logistikfrågor och HNJ-banan är fortsatt av stor betydelse. 
Utvecklingen av gröna näringar och besöksnäringen har stort fokus. Ett 
större engagemang i samarbete med internationella partners är viktigt 
av flera skäl, dels för teknik och kompetenssamarbeten men även för ökad 
exportförsäljning. Bolaget genomför en större förändring kring sin profil 
och sitt arbete med att kommunicera sin roll och sitt resultat. Tjänsten 
kommunikation förstärks och även affärsutveckling inom Science Park 
med en heltidstjänst som delfinansieras av näringslivet. Utmaningar 
finns särskilt inom integration och nyanlända i arbete samt planering av 
mark för nya etableringar och bostäder. Affärsracet arrangeras av BGR 
och samarbetet där är en viktig parameter för näringslivsutvecklingen 
inom hela ”Gnosjöregionen”.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redo-
visning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) vilket innebär att:
•  Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

•  Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
•  Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 

annat anges. 
•  Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovis-

ningssed. 
•  Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det 

lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till 
respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas 
poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mnkr. Dessutom 
redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster. 

INTÄKTER

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR4.2. SKL har 
publicerat en ny prognos i februari där det inte är någon förändring av 
skatteunderlaget för 2017.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas 
upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. 
I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomsten succes-
sivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive 
nyttjandeperioder, vilket följer rekommendation RKR 18.

Tillfälligt flyktingbidrag 2015
I december betalades 34,5 miljoner ut i tillfälligt flyktingbidrag. Bidraget är 
bokfört som kortfristig skuld och inte periodiserad från december 2015 
enligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Hela 
bidraget har under 2016 intäktsförs som övriga statsbidrag.

KOSTNADER

Löner m.m.
Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende december 
men som utbetalas i januari har inte periodiserats. Ej uttagen semester 
tillsammans med övertid har periodiserats.

Förändrade redovisningsprinciper
I slutet av 2013 bestämde Rådet för kommunal redovisning (RKR) att 
kommuner från och med 2014 måste använda komponentavskrivning vid 
redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentavskriv-
ning innebär att en anläggning ska delas upp i betydande komponenter 
med olika avskrivningstider, anpassade till respektive komponents för-
väntade nyttjandetid. 
 Fr.o.m. 2014 har Gislaveds kommun använt komponentavskrivning 
vid aktivering av stora investeringar (Ombyggnad av Kommunhuset, 
Ombyggnad av Glashuset och Ombyggnad av Nordinskolan i Smålands-
stenar). Fördelning av markvärde och byggnadsvärde på samtliga fastig-
heter har också gjort under samma år. 
 Fr.o.m. 2015 har Gislaveds kommun använts komponentavskrivning 
vid aktivering av fastigheters nya färdiga (tas i bruk) investeringar med 
anskaffningsvärde på minst 1 mkr. Nya investeringar på gator/vägar (tas 
i bruk under året) som har anskaffningsvärdet på minst 1 mkr delas i två 
komponenter – gatukropp med noll avskrivning och toppbeläggning 
med 10, 20, 40 år olika avskrivningstider baserad på typ av gatan. 
 Övergången av ”gamla anläggningar” till komponentavskrivning skett 
under våren 2016 med tillämpning från 1 januari 2016. Med ”gamla inves-
teringar” menas samtliga anläggningar i anläggningsregistret anskaffad 
t.o.m. 2015-12-31 (undantag var anläggningar som redan komponent-
avskrivas under 2014 och 2015). Vid övergången till komponentavskriv-
ningar genomfördes en inventering då samtliga anläggningar bedömdes 
individuellt. Huvudprincipen för bedömningen av fastigheternas anlägg-
ningar var om anläggningens restvärde var under 1 mkr så gjordes inte 
komponentfördelning utan den anläggningen ska omklassificeras till 
den mest betydande komponent. Inom gator/vägar har det bestämt att 
fördela samtliga ”gamla anläggningar” med huvudprincipen att anlägg-
ningar vilka restvärde var 80% eller mindre av anskaffningsvärdet avser 
gatukropp, resten var toppbeläggning. Inventeringen av anläggningarna 
medförde även några omklassificeringar och utrangeringar.
 Vid totalt införandet av komponentavskrivning under 2016 dras också 
gränsen mellan investering och planerat underhåll. När en komponent 
ersätts (planerat underhåll) betraktas det nu som reinvestering och ska 
aktiveras i balansräkningen. Planerat underhåll har tidigare kostnads-
förs direkt. 
 Fr.o.m. 2016-01-01, har avskrivningstiden på samtliga vattenledningar 
(nya och gamla) har ändrats från 33 år till 60 år. Periodisering av anslut-
ningsavgifter har också ändrats från 33 år till 60 år.
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TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Investeringar 
Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. 
Detta beroende på svårigheten att bedöma tidpunkten för avyttring, 
enligt rekommendation ska exploatering hanteras som omsättningstill-
gång. Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider 
Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år
Markanläggningar (yttre miljö) 25 år
Topp beläggningar – gata 10, 20, 40 år
Vattenledningar 60 år
Stomme 60 år
Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år
Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementsbyggnader 30 år
Värme, Ventilation, VA 25 år
Fönster och ytterdörrar 25 år
El, snickerier, yttertak (papp) 20 år
Ytskikt, passagesystem, styr/övervaktning, larm/tele 15 år
Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år
Bilar, inventarier, maskiner 5 – 20 år

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivningsmetod tillämpas, dvs. lika stora nominella belopp varje 
år. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjande-
period om minst 3 år klassificeras som en anläggningstillgång om be-
loppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 
har satts till ett halvt basbelopp, 22 400 kr 2017. 

Förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Kortfristig fordran
Under 2017 har överskottet för VA-verksamheten reglerats mot kort-
fristiga fordran.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräk-
nade enligt RIPS07. 

Avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen 
om att nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är så osäker 
i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing t.o.m. 
2016-12-31. Avtalen avser främst fastighets hyresavtal, leasing av bilar 
och maskiner. Avtalstiderna är mellan 3 – 5 år, hyresavtal har längre avtals-
perioden. 
 Fr.o.m. 2017-01-01 redovisar Gislaveds kommun leasing och hyra av 
lös egendom i enlighet med RKR 13:2. Finansiella avtal med en avtalstid 
överstigande tre år redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen 
att betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen. Detta 
gäller avtal med startdatum 2017 och framåt då klassificeringen görs vid 
avtalens början. 
 Äldre avtal inklusive alla fastighets hyresavtal kommer att redovisas 
som operationellt även om det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt 
avtal.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Den omfattar förutom kommunen, 
Gisla veds Kommunhus AB, och Stiftelsen Isabergstoppen. Övriga företag 
i koncernen har en omsättning och omslutning som understiger 2% av 
kommunen skatteintäkter och generella statsbidrag. Under hösten 2016, 
har Gislaveds kommun bildat ett moderbolag (Gislaveds Kommunhus AB) 
för samtliga helägda kommunala bolag nämligen Gislaveds Energi Kon-
cern AB, AB Gislavedshus, Gisletorp Lokaler AB och Gislaved Närings-
liv AB. 

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER KOMMUNEN

Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter m.m. har interndebiterats förvaltningarna i samband 
löneredovisningen. Den följer Sveriges Kommuner och Landstings rekom-
mendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman från förvaltningarna 
för att täcka gemensamma kostnader som t.ex. Kommunhälsan, Facklig 
verksamhet.

Kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 1,75% på bokfört värde. På årets 
investeringar har ränta tillgodoräknats fr om anskaffningsmånaden.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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ORD OCH BEGREPP

Anläggningskapital 
Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (t.ex. bygg-
nader, mark, inventarier m.m.) eller finansiella (aktier, andelar m.m.).

Avskrivningar 
Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad uti-
från förväntad ekonomisk livslängd.

Avsättningar
Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik 
till sin förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller 
till den tidpunkt den skall infrias.

Eget kapital 
Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med skulder.

Finansiella intäkter 
Intäkter som kommer från placerade medel, t.ex. ränta på bankkonto.

Finansiella kostnader
Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader 
för pensionsförvaltningen.

Kapitalkostnader
Avskrivningar och intern ränta.

Kortfristiga fordringar
Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet 
Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till kort-
fristiga skulder.

Nettoinvesteringar 
Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid t.ex. likvida medel, kortfristiga 
fordringar, förråd.

Rörelsekapital 
Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kort-
fristiga skulder.

Soliditet 
Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Eget kapital 
dividerat med totala tillgångar.
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