
Fråga till
Inga-Lill Svanberg.
Styrelseordförande i AB Gislavedshus.

1 samband med de kommunala bolagens verksarnhetsberättelser på fullmäktiges möte den
22 mars fick Ni en fråga från undertecknad ifall styrelsen och AB Gislavedshus avser utnyttja
reduktionen av detaljplaneavgift i samband med nybyggnation efter det att Förvaltningsrätten,
efter en besvärsskrivelse från undertecknad, i en dom den 14 november 2017 upphävt tidigare
beslut i fullmäktige att endast gynna en ägandeform.

Ni svarade att ni inte diskuterat frågan i styrelsen, trots att mer än tre månader gått efter
Förvaltningsrättens domslut.

Min fråga är: När AB Gislavedshus avser bygga bostäder, kommer ni då att ansöka om
reduktion av detaijplaneavgift i enlighet med det beslut som fattades på samma fullmäktige
möte i mars och med stöd av Förvaltningsrättens dom den 14 november 2017, under
förutsättning de i beslutet fem angivna kriterierna uppfylls?

Med vänlig hälsning

Gislaved den 23 april 2018

Erik Anderson Ers fullmäktigeledamot i K



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-04-26 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §45 Dnr: KS.2018.6 1.2.6

Fråga angående möjligheten att ansöka om reduktion av
detaljplaneavgift

Ärendebeskrivning
Erik Anderson (K) ställer en fråga till Inga-Lill Svanberg (S), ordförande i
styrelsen för AB Gislavedshus, angående möjligheten att ansöka om reduktion
av detaljplaneavgift.

Erik Anderson (K) undrar om AB Gislavedshus, vid avseende att bygga
bostäder, kommer att ansöka om reduktion av detaljplaneavgift i enlighet med
de beslut som fattades av kommunfullmäktige den 22 mars 2018 och med stöd
av förvaltningsrättens dom den 14 november 2017, under förutsättning av att
de i beslutet fem angivna kriterierna uppfylls.

Beslutsunderlag
Fråga från Erik Anderson (K), daterad den 23 april 2018

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Inga-Lill Svanberg (S), ordförande i styrelsen för AB Gislavedshus har inte
möjlighet att närvara på dagens sammanträde och frågan besvaras därför på
kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 17 maj 2018.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att frågan får ställas, samt

att frågan ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 17
maj 2018.

Expedieras till:
Erik Anderson
Inga-Lill Svanberg
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §143 Dnr: KS.2018.89 1.3.1

Generellt ägardirektiv 2019

Ärendebeskrivning
För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och
bolagsordning för bolagen, som därefter ska överlämnas till bolagsstämmorna i
alla kommunens helägda bolag.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en
(1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning flyttas generella styrningsfrågor till det så
kallade generella ägardirektivet, vilket är en omarbetning av företagspolicyn.

Beslutsunderlag
Förslag till generellt ägardirektiv, daterat den 10 april 2018
Företagspolicy, antagen den 17 november 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2018
Kommunstyrelsen den 18 april 2018, § 125

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Marie-Louise
Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till generellt ägardirektiv, daterat den 10 april 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2018-04-10

Generellt ägardirektiv
för Gislaveds kommun

1. Bakgrund och syfte
De hel- och delägda kommunala bolagen är en del av den samlade kommunala
organisationen.

Gislaveds kommun organiserar de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag.
Motivet för kommunens ägande av moderbolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll för
bolagen samt möjlighet till strategisk koordination för kommunens övergripande planering.
Moderbolagets styrelse har därigenom fått rollen som koncernstyrelse. Det finns därmed ett
behov av att tydliggöra vilka frågor som ankommer på koncernstyrelsen, både i relationerna
till kommunfullmäktige och till kommunstyrelsen, men även till respektive dotterbolags
styrelse.

Det är också viktigt att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för de olika verksamheter,
som Gislaveds kommun äger och förvaltar, oavsett juridisk form. Om tveksamhet uppstår i
frågor som berörs av detta ägardirektiv ska kommunstyrelsen konsulteras.

Kommunens generella ägardirektiv tillsammans med specifika ägardirektiven för respektive
bolagska ge en klar och tydlig bild av varför kommunen äger bolagen, hur de ska utvecklas
och ska bidra till kommunens kort- och långsiktiga utveckling.

2. Definitioner
Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till
kommunen genom:

 Bolagsordning

 Generellt ägardirektiv

 Bolagsspecifika ägardirektiv

 Eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag samt,

 Eventuella avtal mellan kommunen och andra aktieägare i, av kommunen eller av
bolagen, delägda bolag

När det gäller begrepp ska följande användas:

Gislaveds Kommunhuskoncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva
Gislaveds Kommunhus AB med dess dotterbolag.

Med koncernstyrelse avses styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB.

Kommunkoncernen är ett begrepp som kommunen använder som ett sammanfattande
begrepp för samtliga helägda bolag, nämnder och förvaltningar. Med helägda bolag menas
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både direkt och indirekt helägda aktiebolag.

Med begreppet övriga företag avses handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska
föreningar och intresseföretag som är delägada av kommunen. Med delägda bolag menas
både direkt och indirekt delägda aktiebolag.

3. Omfattning och avgränsning
Detta generalla ägardirektiv gäller för Gislaveds Kommunhuskoncern.

Denna handling ska även vara vägledande för Gislaveds kommuns delägda bolag samt övriga
företag. Förutom då särskilt anges gällande ägarstyrning eller för att förtydliga lagkrav med
begreppen delägda bolag eller övriga företag.

4. Mål och vision
De kommunala bolagen är en del i den kommunala organisationen. Bolagen ska därför utföra
sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom
kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolagen ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision 2040.

I bolagens uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling.
Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

5. Styrning och ledning av kommunens bolag
Övergripande ledning

Ett viktigt inslag i ägarstyrningen är öppenhet och förtroende mellan ägaren och respektive
bolagsstyrelse. Detta generella ägardirektiv förutsätter en positiv och produktiv
organisationskultur både inom den politiska nivån och inom den administrativa nivån i
kommunkoncernen, samt ett aktivt styrelsearbete, såväl i kommunen som i bolagen, med en
ömsesidig dialog.

Aktiebolagslagen uppställer inga krav på styrning från ägarens sida utan endast formella krav
riktade mot denne med anknytning till bolagsstämman. Inte desto mindre förfogar ägaren av
ett bolag över detta med stöd av äganderätten. Av ägaren utfärdade direktiv vid bolags-
stämma är således bindande för styrelse och verkställande direktör så länge de inte inkräktar
på tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen har att följa.
Äganderätten utgör grunden för all koncernstyrning.

Ägandet av kommunens bolag utgår från kommunfullmäktige. Fullmäktige har dock delegerat
en del uppgifter till kommunstyrelsen. Till detta kommer att Gislaveds Kommunhus AB:s
styrelse i egenskap av ägare till dotterbolagen också företräder ägaren – kommunen – i
koncernen.

Kommunen strävar efter en effektiv styrning och väl avgränsade uppdrag till olika organ. För
att tydliggöra de olika organens roller följer här en beskrivning av kommunkoncernens
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ledningsfunktioner.

6. Delägda bolag
Kommunen äger andelar i delägda bolag. Kommunstyrelsen har ett ansvar att utöva ägar-
funktionen i dessa. I de delägda bolagen ska kommunstyrelsen verka för att kommunens
deltagande som delägare i respektive bolag dokumenteras i ett avtal med övriga aktieägare
(aktieägaravtal). Aktieägaravtalet ska godkännas av kommunfullmäktige. Utöver detta ska
kommunstyrelsen tillse att det delägda bolaget rapporterar till kommunstyrelsen så att
uppsiktsplikten över bolaget kan hanteras.

5. Ledningsfunktioner
Följande frågor ska vara förbehållna kommunfullmäktige:

1. Ärenden enligt 10 kap. KL som innebär att:

 Besluta om viss verksamhet skall bedrivas i bolagsform och besluta om det
kommunala ändamålet med verksamheten.

 Se till att det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen

 Välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt suppleanter

 Ta ställning i principiellt viktiga frågor eller annat som är av större vikt innan
bolagen fattar beslut. Man ska också se till att detta regleras i samtliga helägda
bolags bolagsordningar. Som exempel på sådana frågor kan nämnas:

o kapitaltillskott till bolag

o förvärv och bildande av dotterbolag eller annat väsentligt

bolagsengagemang
o frivillig likvidation av bolag

o försäljning av bolag, del av bolag eller rörelse

 Se till att bolagen ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal, i
bolagen, lämnas över till privata utförare.

2. Ärenden som rör kommunkoncernens vision och övergripande mål samt
fastställande av principer för ägarstyrningen i kommunens helägda bolag

3. Fastställande av de verksamhetsmässiga och ekonomiska kraven på bolagen i form av
specifika ägardirektiv.

4. Grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, lekmannarevisorer och
suppleanter i bolagen

5. Ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör om revisor inte
tillstyrkt sådan

Kommunstyrelsen ska i syfte att främja effektiviteten i kommunkoncernen fästa stor vikt vid
samordningen av verksamheterna i bolagen och kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar,
med undantag för punkterna 1-5 ovan, för kommunens ägarfunktion gentemot kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ägarfunktionen i förhållande till de delägda bolag
som inte ingår i koncernen. Ägarfunktionen omfattar framförallt att fatta nödvändiga beslut
för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör ändamål, samordning,



4

ekonomi och efterlevnad av uppställda mål i kommunen och i de av kommunen delägda
bolagen.

Kommunfullmäktige utser representanter till bolagsstämmor för kommunens helägda bolag
och kommunens delägda bolag som inte ingår i koncernen. Kommunstyrelsen utfärdar
instruktioner till dessa representanter.

Kommunstyrelsen har, utöver ägarfunktionen en uppsiktsplikt över samtliga hel- och delägda
bolag. Med kommunstyrelsens uppsiktsplikt avses att man ska ha uppsiktsplikt över bolagen
enligt kommunallagen (KL) 6 kap. § 1. Denna uppsiktsplikt ska inte blandas samman med
ägarfunktionen då uppsiktsplikten omfattas av att pröva om verksamheten i bolagen bedrivs i
enlighet med det kommunala ändamålet. Uppsiktsplikten omfattar samtliga bolag som
kommunen äger direkt eller indirekt.

Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ansvarar med undantag för punkterna 1-5 ovan, för
ägarfunktionen gentemot dotterbolagen. Styrelsen ska fatta nödvändiga beslut i sådana frågor
som rör ändamål, samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål men också med
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i koncernen. Styrelsen har
därmed ansvar för styrning och uppföljning av koncernens verksamhet.

Kommunstyrelsen utser representanter till bolagsstämmor i dotterbolagen samt utfärdar
instruktioner till dessa.

Kommunstyrelsen beslutar om koncernbidrag eller management fee (förvaltningstjänster)
inom bolagskoncernen utifrån regler i aktiebolagslagen, skattelagstiftningen samt enligt
ägardirektiv.

Vid sidan om ägarfunktionen har styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ett ansvar att, för
kommunstyrelsens räkning, samla underlag från dotterbolagen inför kommunstyrelsens årliga
beslut med anledning av uppsiktsplikten.

Dotterbolagens styrelser ska bidra till kommunens vision inom sitt verksamhetsområde och
ska arbeta i enlighet med fastlagda övergripande mål som bryts ned i respektive bolags
verksamhetsplanering. De dotterbolag som i sin tur äger hel- eller delägda bolag bildar,
inom koncernen, en egen underkoncern. I denna har dotterbolagets styrelse följande ansvar:

 Utser representanter till bolagsstämmor i sina dotterbolag samt utfärdar
instruktioner till dessa.

 Beslutar om koncernbidrag inom sin underkoncern utifrån regler i aktiebolagslagen
och skattelagstiftningen.

7. Kommunen som ägare och syftet med ägandet – samhällsnyttan 
Gislaveds kommun äger företag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala
ändamål och därmed bidra till samhällsnytta. Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta
för hela den kommunala sfären och därmed för medborgarna.

Bolagen ska ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala organisationen i sin
helhet i syfte att åstadkomma största möjliga nytta för hela den kommunala sfären. Såväl
kommun som kommunala bolag ska se till att optimera effektiviteten för helheten, även om
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det kan vara mindre ekonomiskt fördelaktigt för den enskilda verksamheten.

11. Styrelsearbetet
För ägaren – kommunen – är det viktigt att styrelserna aktivt arbetar för att utveckla
bolagens organisation och verksamhet samt att det råder ett förtroendefullt förhållande
mellan ägaren och styrelserna.

Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning. Styrelsen ska
fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot bolagets ändamål samt de mål och riktlinjer
som fastställts.

Styrelsen ska också se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är
tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och
finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget
har god intern kontroll. Ramen för de kommunala bolagens interna kontroll bestäms av
kommunkoncernens internkontrollreglemente.

12. Bolagsstyrningsrapport
Bolagen ska årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten syftar
till att informera ägaren – kommunen, kommuninvånare och övriga intressenter om
styrningen av bolaget. Den ska avges av bolagets styrelse och innehålla följande områden:

 Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som angetts i
bolagsordningen.

 Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret

 Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, av ägaren
beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur väl den
fungerat under det senaste räkenskapsåret.

 Hur bolagets risker bedömts och följts upp.

 Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

 Beskrivning av ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande

13. Gemensamma regler för helägda bolag

13.1 Samverkan

De helägda bolagen ska samverka med akademin (universitet och högskola) och näringsliv
samt andra aktörer. Bolagen ska arbeta aktivt och strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och Gislaveds
kommunkoncerns önskvärda utveckling, direkt eller indirekt via kommunen.

De helägda bolagen ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och
koncern för att uppnå största möjliga kommunnytta.

De helägda bolagen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära
händelser.
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13.2 Informationsskyldighet

13.2.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av koncernens handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera koncernen och dess verksamhet. De helägda bolagen ska till Gislaveds
Kommunhus AB lämna den information om verksamheten som den begär. Den närmare
omfattningen av informationen fastställs i samråd med koncernstyrelse.

De helägda bolagen erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.

13.2.2 Förvaltningsberättelse

De helägda bolagen styrelse ska årligen i koncernstyrelsen förvaltningsberättelse redovisa
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med koncernens
verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

I de helägda bolagen förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och
verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med koncernens verksamhet
inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats
under året.

13.2.3 Granskningsrapport

Det åligger de helägda bolagen lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt
yttra sig om huruvida Koncernen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som
utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om de helägda bolagen
brister i de avseenden som omnämnts ovan.

13.2.4 Handlingar som ska tillställas Gislaveds kommunhus AB

Det åligger de helägda dotterbolagen att till Gislaveds Kommunhus AB att översända kopior
av:
- protokoll från koncernens styrelsesammanträde/bolagsstämma
- koncernens årsredovisning
- koncernens revisionsberättelse/revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

De helägda bolagen ska årligen sedan koncernens årsredovisning och revisionsberättelse
tillställts Gislaveds Kommunhus AB genom ordförande, vice ordförande och verkställande
direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om de helägda bolagens
verksamhet.
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13.3 Uppföljning och dialog

De helägda bolagen ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Gislaveds
Kommunhus AB.

De helägda bolagen ska följa Gislaveds Kommunhus AB:s anvisade dialogformer.

De helägda bolagen ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och
anvisningar i tillämpliga delar enligt instruktioner från Gislaveds Kommunhus AB

De helägda bolagen ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade
planeringsdirektiv med budget.

14.4 Ekonomiska riktlinjer
De helägda bolagen ska betala en management fee (köp av förvaltningstjänster) till Gislaveds
Kommunshus AB enligt utfärdade instruktioner.

14.5 Ledningsfunktioner
Kommunfullmäktige utser representanter till bolagsstämmor samt utfärdar instruktioner till
dessa.

Gislaveds Kommunhus AB utser representanter till bolagsstämmor i dotterbolagen samt
utfärdar instruktioner till dessa på uppdrag och beslut ifrån kommunfullmäktige.

14.6 Övriga bestämmelser
Bolagsstämma och lekmannarevisorer

 Bolaget ska hålla ordinarie bolagsstämma senast i juni varje år.

 Kommunfullmäktige har genom delegation till kommunens revisorer uppdragit till
dess att inom sig utse lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

 Bolaget ska ge lekmannarevisorer de möjligheter och det stöd som dessa begär för
att fullgöra sitt uppdrag. Lekmannarevisorerna arvoderas av bolaget.

 Lekmannarevisorer ska närvara vid bolagsstämma (årsstämma) för att kommentera
granskningsrapporter.

Bokslut och årsredovisning
 Bolagets bokslut ska behandlas och antas av bolagets styrelse enligt dialogförd

tidsplan. Bokslutet skall vara tillgängligt för ägaren detta datum.

 Bolagen ska tillhandahålla det underlag som krävs för att upprätta sammanställd
redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

 Bolagens årsredovisningar ska tillsammans med revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige.

Styrelsen och bolagets administration
 Kommunfullmäktige beslutar i samband med val av ledamöter och suppleanter om i
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vilken ordning suppleanter i bolagens styrelse ska inträda vid förfall för ledamot.

 Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska
utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.
Arvoden och andra ersättningar beslutas på årsstämman.

 Rekrytering och entledigande av VD samt dennes anställningsvillkor ska av styrelsens
ordförande samrådas med ordföranden samt VD i Gislaveds Kommunhus AB.

 Den principiella inriktningen för bolagets representation är att den ska vara
alkoholfri. Vid speciella tillfällen och med hänsyn till arrangemangets specifika art,
gästernas kulturella bakgrund etc. är det dock tillåtet att använda vin och starköl i
samband med representation.

 Bolaget ska hålla sådan ordning i sina handlingar att kommunallagens regler om
handlingars offentlighet kan efterlevas.

 Bolagsstyrningsrapporten ska för dotterbolagen lämnas till Gislaveds Kommunhus AB
för att senare lämnas till kommunstyrelsen enligt dialogförd tidsplan av
koncernstyrelsen.

 Bolaget ska verka i enlighet med kommunens arkivreglemente.

---------

Kommunfullmäktiges beslut den xxxxxxxxxxx
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              2016-11-02 

Företagspolicy                     

för Gislaveds kommun 
 

1. Bakgrund 
De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala 
organisationen. 
 
Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande mål gäller all kommunal 
verksamhet inklusive de kommunala företagen. 
 
Gislaveds kommun organiserar de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag. 
Motivet för kommunens ägande av moderbolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll för 
bolagen samt möjlighet till strategisk koordination för kommunens övergripande planering. 
Moderbolagets styrelse har därigenom fått rollen som koncernstyrelse. Det finns därmed ett 
behov av att tydliggöra vilka frågor som ankommer på koncernstyrelsen, både i relationerna 
till kommunfullmäktige och till kommunstyrelsen, men även till respektive dotterbolags 
styrelse. 
 
Det är också viktigt att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för de olika verksamheter, 
som Gislaveds kommun äger och förvaltar, oavsett juridisk form. Om tveksamhet uppstår i 
frågor som berörs av denna policy ska kommunstyrelsen konsulteras. 
 
 

2. Syfte och innehåll 
Syftet med denna företagspolicy är att ge uttryck för hur kommunen ser på sina företag, vad 
kommunen som ägare vill uppnå med de kommunala företagen och hur kommunen avser att 
styra och samordna sina hel- och delägda företag. Policyn ska även klargöra rollerna mellan 
ägaren, stämman, styrelsen och revisorerna. 
 
Kommunens företagspolicy tillsammans med ägardirektiven för respektive företag ska ge en 
klar och tydlig bild av varför kommunen äger företagen, hur de ska utvecklas och ska bidra 
till kommunens kort- och långsiktiga utveckling. Genom dessa styrinstrument kan kommunen 
vidareutveckla det kommunala ändamålet och dialogen med företagen samt därmed 
säkerställa att företagen utvecklas i önskad riktning. 
 
Företagspolicyn gäller i första hand de helägda aktiebolagen, men den ska också vara 
vägledande för delägda aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Vad som nedan 
sägs om bolag och dess organ samt ägardirektiv ska således även i tillämpliga delar gälla  
för övriga företagsformer. 
 
Företagspolicyn utgör grunden för de särskilda ägardirektiv som upprättas för  
respektive bolag och för avtal som kan tecknas med verksamhetsdrivande stiftelser. 
Företagspolicyn ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod. 
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3. Definitioner 
Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till 
kommunen genom:  
 

• Bolagsordning 
• Företagspolicy 
• Bolagsspecifika ägardirektiv 
• Eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag samt, 
• Eventuella avtal mellan kommunen och andra aktieägare i, av kommunen eller av 

bolagen, delägda bolag 

När det gäller begrepp ska följande användas:  
 
Gislaveds Kommunhus-koncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva 
Gislaveds Kommunhus AB med dess dotterbolag.  
Med koncernstyrelse avses styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB.  
 
Kommunkoncernen är ett begrepp som kommunen använder som ett sammanfattande 
begrepp för samtliga hel- och delägda bolag, nämnder och förvaltningar. 
 
 

4. Styrning och ledning av kommunens bolag 
Övergripande ledning 
Ett viktigt inslag i ägarstyrningen är öppenhet och förtroende mellan ägaren och respektive 
bolagsstyrelse. Denna företagspolicy förutsätter en positiv och produktiv organisationskultur 
både inom den politiska nivån och inom den administrativa nivån i kommunkoncernen, samt 
ett aktivt styrelsearbete, såväl i kommunen som i bolagen, med en ömsesidig dialog.  
 
Aktiebolagslagen uppställer inga krav på styrning från ägarens sida utan endast formella krav 
riktade mot denne med anknytning till bolagsstämman. Inte desto mindre förfogar ägaren av 
ett bolag över detta med stöd av äganderätten. Av ägaren utfärdade direktiv vid bolags-
stämma är således bindande för styrelse och verkställande direktör så länge de inte inkräktar 
på tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen har att följa. 
Äganderätten utgör grunden för all koncernstyrning. 
 
Ägandet av kommunens bolag utgår från kommunfullmäktige. Fullmäktige har dock delegerat 
en del uppgifter till kommunstyrelsen. Till detta kommer att Gislaveds Kommunhus AB:s 
styrelse i egenskap av ägare till dotterbolagen också företräder ägaren – kommunen – i 
koncernen. Dotterbolagen i koncernen är indirekt ägda av kommunen. 
 
Kommunen strävar efter en effektiv styrning och väl avgränsade uppdrag till olika organ. För 
att tydliggöra de olika organens roller följer här en beskrivning av kommunkoncernens 
ledningsfunktioner. 
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5. Ledningsfunktioner 
Följande frågor ska vara förbehållna kommunfullmäktige: 
 

1. Ärenden enligt 3 kap. 16 – 18 §§ KL som innebär att: 
• Besluta om viss verksamhet skall bedrivas i bolagsform och besluta om det 

kommunala ändamålet med verksamheten. 
• Se till att det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen 
• Välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt suppleanter  
• Ta ställning i principiellt viktiga frågor eller annat som är av större vikt innan 

bolagen fattar beslut. Man ska också se till att detta regleras i samtliga helägda 
bolags bolagsordningar. Som exempel på sådana frågor kan nämnas:       

o kapitaltillskott till företag  
o förvärv och bildande av dotterföretag eller annat väsentligt 

företagsengagemang  
o frivillig likvidation av företag  
o försäljning av företag, del av företag eller rörelse  

• Se till att bolagen ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal, i 
bolagen, lämnas över till privata utförare. 
 

2. Ärenden som rör kommunkoncernens vision och övergripande mål samt fastställande 
av principer för ägarstyrningen i kommunens hel- och delägda bolag 
 

3. Fastställande av de verksamhetsmässiga och ekonomiska kraven på bolagen i form av 
ägardirektiv till respektive bolag 

 
4. Grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, lekmannarevisorer och 

suppleanter i företagen  

 
5. Ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör om revisor inte tillstyrkt 

sådan 

 
Kommunstyrelsen ska i syfte att främja effektiviteten i kommunkoncernen fästa stor vikt vid 
samordningen av verksamheterna i bolagen och kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar, 
med undantag för punkterna 1-5 ovan, för kommunens ägarfunktion gentemot Gislaveds 
Kommunhus AB. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ägarfunktionen i förhållande till 
de delägda bolag som inte ingår i koncernen. Ägarfunktionen omfattar framförallt att fatta 
nödvändiga beslut för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör ändamål, 
samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål i Gislaveds Kommunhus AB och i de 
av kommunen delägda bolagen. 
 
Kommunfullmäktige utser representanter till bolagsstämmor i Gislaveds Kommunhus AB och 
kommunens delägda bolag som inte ingår i koncernen. Kommunstyrelsen utfärdar 
instruktioner till dessa representanter.  
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Kommunstyrelsen har, utöver ägarfunktionen en uppsiktsplikt över samtliga hel- och delägda 
bolag. Med kommunstyrelsens uppsiktsplikt avses att man ska ha uppsiktsplikt över bolagen 
enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. § 1, 1a och 1b. Denna uppsiktsplikt ska inte blandas 
samman med ägarfunktionen då uppsiktsplikten omfattas av att pröva om verksamheten i 
bolagen bedrivs i enlighet med det kommunala ändamålet. Uppsiktsplikten omfattar samtliga 
bolag som kommunen äger direkt eller indirekt.  
 
Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ansvarar med undantag för punkterna 1-5 ovan, för 
ägarfunktionen gentemot dotterbolagen. Styrelsen ska fatta nödvändiga beslut i sådana frågor 
som rör ändamål, samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål men också med 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i koncernen. Styrelsen har 
därmed ansvar för styrning och uppföljning av koncernens verksamhet. 
 
Styrelsen utser representanter till bolagsstämmor i dotterbolagen samt utfärdar 
instruktioner till dessa. 
 
Styrelsen beslutar om koncernbidrag inom bolagskoncernen utifrån regler i aktiebolagslagen 
och skattelagstiftningen.  
 
Vid sidan om ägarfunktionen har styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ett ansvar att, för 
kommunstyrelsens räkning, samla underlag från dotterbolagen inför kommunstyrelsens årliga 
beslut med anledning av uppsiktsplikten. 
 
Dotterbolagens styrelser ska bidra till kommunens vision inom sitt verksamhetsområde och ska 
arbeta i enlighet med fastlagda övergripande mål som bryts ned i respektive bolags 
verksamhetsplanering. De dotterbolag som i sin tur äger hel- eller delägda bolag bildar,  
inom koncernen, en egen underkoncern. I denna har dotterbolagets styrelse följande ansvar: 

• Utser representanter till bolagsstämmor i sina dotterbolag samt utfärdar 
instruktioner till dessa. 

• Beslutar om koncernbidrag inom sin underkoncern utifrån regler i aktiebolagslagen 
och skattelagstiftningen.  

 

6. Delägda bolag 
Kommunen äger andelar i delägda bolag. Kommunstyrelsen har ett ansvar att utöva ägar-
funktionen i dessa. I de delägda bolagen ska kommunstyrelsen verka för att kommunens 
deltagande som delägare i respektive bolag dokumenteras i ett avtal med övriga aktieägare 
(aktieägaravtal). Aktieägaravtalet ska godkännas av kommunfullmäktige. Utöver detta ska 
kommunstyrelsen tillse att det delägda bolaget rapporterar till kommunstyrelsen så att 
uppsiktsplikten över bolaget kan hanteras. 

 
 

7. Kommunen som ägare och syftet med ägandet – samhällsnyttan  
Kommunen äger företag och driver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala 
ändamål och därmed bidra till samhällsnytta. Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta 
för hela den kommunala sfären och därmed för medborgarna. 
 
Detta innebär att de kommunala företagen utifrån denna policy, ägardirektiv och bolags-
ordning eller motsvarande ska åstadkomma en effektiv verksamhet, som i förekommande fall 
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är anpassad till marknadernas speciella villkor och som är till nytta för dem, som använder sig 
av företagens tjänster. Dessa styrdokument ska stärka förutsättningarna för att uppfylla 
ändamålet med verksamheten. 
 
Företagen ska ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala organisationen i sin 
helhet i syfte att åstadkomma största möjliga nytta för hela den kommunala sfären. Såväl 
kommun som kommunala företag skall se till att optimera effektiviteten för helheten, även 
om det kan vara mindre ekonomiskt fördelaktigt för den enskilda verksamheten. 
 
 

8. Ägardirektiv 
Kommunfullmäktige fastställer enligt ovan direktiv för bolagens verksamhet. För att 
respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman. Denna 
företagspolicy, som fastställer principerna för ägarstyrningen är ett sådant ägardirektiv och 
ska således behandlas på bolagens bolagsstämmor. 
 
 

9. Ägardirektivens struktur och innehåll 
Kommunfullmäktige utfärdar utöver denna företagspolicy ägardirektiv för respektive företag. 
Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som kommun-
fullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag. De dokumenteras i 
kommunens årliga budgetdokument. 
 
Ägardirektivens struktur utformas enligt följande: 
 

• Verksamhet och verksamhetsinriktning för bolaget; precisering av företagets 
samhällsnytta 

• Ägarens krav 
o Mål med verksamheten 
o Ekonomiska mål 

• Rapportering 
 

 
10. Policydokument 
De kommunala företagen ska följa och tillämpa av kommunfullmäktige beslutade policy-
dokument och riktlinjer som syftar till att lägga fast koncerngemensamma värderingar och 
uppnå ett gemensamt agerande i hela kommunkoncernen. Utifrån de olika bolagens 
förutsättningar ska dessa beslut och dokument därför följas av bolagen.  
 
I besluten i ska det anges om bolagen ska följa respektive beslut. Aktuella policybeslut och 
gemensamma styrdokument ska sedan antas på respektive bolagsstämmor och vara utgångs-
punkten för interna riktlinjer i de olika bolagen.  
 
11. Styrelsearbetet  
För ägaren – kommunen – är det viktigt att styrelserna aktivt arbetar för att utveckla 
bolagens organisation och verksamhet samt att det råder ett förtroendefullt förhållande 
mellan ägaren och styrelserna.  
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Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning. Styrelsen ska 
fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot bolagets ändamål samt de mål och riktlinjer 
som fastställts.  
 
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Utvärderingen ska omfatta minst:  
 

• Om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter och 
• Om styrelsens arbetsformer fungerar, om den är organiserad på lämpligt sätt när det 

gäller arbetsfördelning inom styrelsen och eventuellt utskottsarbete.  

Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen 
åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren. För dotterbolagen i koncernen ska anmälan 
göras till Gislaveds Kommunhus AB och för Gislaveds Kommunhus AB ska anmälan göras till 
kommunstyrelsen.  
 
Styrelsen ska också se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är 
tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och 
finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget 
har god intern kontroll. Ramen för de kommunala bolagens interna kontroll bestäms av 
kommunkoncernens internkontrollreglemente. 
 
 

12. Bolagsstyrningsrapport 
Bolagen ska årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten syftar 
till att informera ägaren – kommunen, kommuninvånare och övriga intressenter om 
styrningen av bolaget. Den ska avges av bolagets styrelse och innehålla följande områden: 
 

• Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som angetts i 
bolagsordningen.  

• Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret 
• Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, av ägaren 

beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur väl den 
fungerat under det senaste räkenskapsåret. 

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 
• Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer 
• Beskrivning av ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande 

Bolagsstyrningsrapporten ska för dotterbolagen lämnas till Gislaveds Kommunhus AB  
senast den 25 januari samt för koncernen lämnas till kommunstyrelsen för beslut senast  
den 10 mars. 
 

13. Gemensamma regler för helägda bolag 
Bolagsstämma och lekmannarevisorer  

• Bolaget ska hålla ordinarie bolagsstämma senast i april varje år. 
• Kommunfullmäktige har genom delegation till kommunens revisorer uppdragit till 

dess att inom sig utse lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.  
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• Bolaget ska ge lekmannarevisorer de möjligheter och det stöd som dessa begär för 
att fullgöra sitt uppdrag. Lekmannarevisorerna arvoderas av bolaget. 

• Lekmannarevisorer ska närvara vid bolagsstämma (årsstämma) för att kommentera 
granskningsrapporter. 

 
Bokslut och årsredovisning 

• Bolagets bokslut ska behandlas och antas av bolagets styrelse senast den sista februari 
resp. år. Bokslutet skall vara tillgängligt för ägaren detta datum. 

• Bolagen ska tillhandahålla det underlag som krävs för att upprätta sammanställd 
redovisning enligt lagen om kommunal redovisning. 

• Företagens årsredovisningar ska tillsammans med revisionsberättelse och 
lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige. 
 

Styrelsen och företagets administration 
• Kommunfullmäktige beslutar i samband med val av ledamöter och suppleanter om i 

vilken ordning suppleanter i företagens styrelse ska inträda vid förfall för ledamot. 
• Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska 

utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter. 
Arvoden och andra ersättningar beslutas på årsstämman. 

• Rekrytering och entledigande av VD samt dennes anställningsvillkor ska av styrelsens 
ordförande samrådas med ordföranden samt VD i Gislaveds Kommunhus AB. 

• Den principiella inriktningen för bolagets representation är att den ska vara 
alkoholfri. Vid speciella tillfällen och med hänsyn till arrangemangets specifika art, 
gästernas kulturella bakgrund etc. är det dock tillåtet att använda vin och starköl i 
samband med representation. 

• Bolaget ska hålla sådan ordning i sina handlingar att kommunallagens regler om 
handlingars offentlighet kan efterlevas. 

• Bolaget ska verka i enlighet med kommunens arkivreglemente. 

 
 
--------- 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2016, § 169. 



      2016-09-23 Bolagsordning för Aktiebolaget Gislavedshus 
       

Bolagsordning  
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Aktiebolaget Gislavedshus. 
 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun förvärva, äga, 
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och 
därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en 
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella 
lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.  
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.  
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 55 000 aktier och högst 220 000 aktier.  
 



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant. 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
 
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse två lekmannarevisorer och två lekmannarevisorssuppleanter.  
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  
 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas  

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 

 
 
 



10. Beslut om  
a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med 
suppleanter;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 

vice ordförande samt lekmannarevisorer; 
14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
 
 
§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
 
§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
 
---- 
Godkänd av kommunfullmäktige den 
Beslutad av bolagsstämman den 
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Ärendebeskrivning
AB Gislavedshus är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i
AB Gislavedshus för antagande.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en
(1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning flyttas generella styrningsfrågor till det så
kallade generella ägardirektivet, vilket är en omarbetning av företagspolicyn.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterat den 10 april 2018
Förslag till bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 10 april 2018
Ägardirektiv för AB Gislavedshus, antaget den 27 april 2017
Bolagsordning för AB Gislavedshus, antaget den 17 november 2016
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2018
Kommunstyrelsen den 18 april 2018, § 126

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Marie-Louise
Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterat
den 10 april 2018, samt

att godkänna förslag till bolagsordning för AB Gislavedshus, daterat den 10
april 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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AB Gislavedshus  
Ägarförhållande och benämning  
Kommunhus helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514 
AB Gislavedshus helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-6191. 
Ägardirektiv för AB Gislavedshus (bolaget) organisationsnummer 556053-5204. 

 
1. Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom kommunen förvärva, äga, bebygga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill 
hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av 
dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har 
ett tydligt samband med den övriga verksamheten.  
  

2. Bolagets syfte 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.  
 

3. Bolagets uppdrag 
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra Gislaveds 
kommun till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv. 
 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det 
handlar om ett etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
 
Bolaget ansvarar för att: 

- främja bostadsförsörjning inom kommunen genom att förvärva, bebygga, och förvalta 
bostadslägenheter, 

- anpassa nyproduktion av bostadslägenheter utifrån marknadens efterfrågan och 
behov, 

- erbjuda en variation av bostäder,  
- erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande, 
- utveckla Gislaveds kommuns tätorter i samverkan med kommunens aktörer, 
- underhålla, modernisera och tillgänglighetsanpassa bostadslägenheter, 
- bidra till integration och mångfald. 

 
Bolaget ska ta emot feriepraktikanter i enlighet med kommunens beslut.  
 
Bolaget ska vara med och möjliggöra biogasprojekt i kommunen.  
 
Då det råder bostadsbrist vill kommunen att bolaget ökar takten för nybyggnation under 
innevarande år.  
 
Bolaget ska följa de kommunala bostadspolitiska riktlinjerna. 
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4. Mål och vision  
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet 
så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt 
utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.  
 
Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision 2040. 
 
 

5. Gemensamma förutsättningar 
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i 
Aktiebolagslagen (ABL), Kommunallagen (KL), Albolagen och övrig tillämplig lagstiftning och 
gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn, 
antagen i fullmäktige 17 november 2016 § 169). 
 
 

6. Samverkan  
Bolaget ska samverka med akademin (exempelvis högskola och universitet) och näringsliv 
samt andra aktörer. Bolaget bör arbeta aktivt och strukturerat genom påverkan av 
exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och bolagets 
önskvärda utveckling, direkt eller indirekt via kommunhus eller kommunen. 
 
Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för att 
uppnå största möjliga kommunnytta.  
 
Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.  
 
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i 
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunhus.  
 
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med 
budget.  
 

7. Ekonomiska förutsättningar  
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget 
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet. 
Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller 
kvalitet och pris. 
 
I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det 
nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana 
projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och 
miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser. 
 

8. Ekonomiska riktlinjer 
Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband 
med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen 
utfärdade instruktioner som delges av kommunhus. 
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Bolaget är skyldig att ersätta kommunhus för Management fee (förvaltningskostnader) vid 
bergäran.  
 
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.  
 
Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 
december och kommunen fakturerar i januari året efter. 
 
Finansiering till bolaget ska följa Gislaveds kommuns finansiella riktlinjer och ekonomisk 
information som lämnas enligt instruktion av kommunhus. 
 
Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det 
första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan.  
 
Bolagets affärsplan ska lämnas till kommunhus enligt instruktion. 
 

9. Kommunala principer  
Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom kommunen. 
 
Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas 
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i kommunens ägardirektiv för 
direkt och indirekt ägda bolag.  
 

10. Kommunfullmäktiges ställningstagande 
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 
§ 169. 
 
Även nedanstående frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska 
underställas kommunfullmäktige:  

 
• Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva och avyttra, 

överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att 
kommunfullmäktige först breds möjlighet att yttra sig i ärendet. 

 
 

11. Informationsskyldighet 

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunhus den information om 
verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i 
samråd med bolagets styrelse.  
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala 
kompetensen. 
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11.2 Förvaltningsberättelse 
Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt 
bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.  
 
Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.  
 

11.3 Granskningsrapport 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig 
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram 
för verksamheten.  
 
Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de 
avseende som omnämnts ovan. 

11.4 Handlingar som ska tillställas kommunhus 
Det åligger bolaget att till kommunhus översända kopior av:  
- protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma  
- bolagets årsredovisning  
- bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter  
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen  
 
Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts 
kommunhus genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid 
sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet. 
 
 

12. Uppföljning och dialog 
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.  
 
Bolaget ska följa kommunhus anvisade dialogformer. 
 
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande 
direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de 
kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.  
 

13. Bokslut/årsredovisning  
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus. 
 
 
 
Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.  
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Specifika ägardirektiv – AB Gislavedshus
Ägarförhållande och benämning
Gislaveds Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-
0514AB Gislavedshus helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-
6191.Ägardirektiv för AB Gislavedshus (bolaget) organisationsnummer 556053-5204.

1. Kommunala ändamålet och syfte
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

2. Bolagets uppdrag
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra Gislaveds
kommun till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv.

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det
handlar om ett etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Bolaget ansvarar för att:
- främja bostadsförsörjning inom kommunen genom att förvärva, bebygga, och förvalta

bostadslägenheter,
- anpassa nyproduktion av bostadslägenheter utifrån marknadens efterfrågan och

behov,
- erbjuda en variation av bostäder,
- erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande,
- utveckla Gislaveds kommuns tätorter i samverkan med kommunens aktörer,
- underhålla, modernisera och tillgänglighetsanpassa bostadslägenheter,
- bidra till integration och mångfald.

Bolaget ska vara med och möjliggöra biogasprojekt i kommunen.

Då det råder bostadsbrist vill kommunen att bolaget ökar takten för nybyggnation under
innevarande år.

Bolaget ska följa de kommunala bostadspolitiska riktlinjerna.

3. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL),
kommunallagen (KL), albolagen samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning
samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.
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4. Ekonomiska riktlinjer
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.

5. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra och
överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först
bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.
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Bolagsordning för
Aktiebolaget Gislavedshus

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Gislavedshus.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun förvärva, äga,
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och
därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella
lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 55 000 aktier och högst 220 000 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse två lekmannarevisorer och två lekmannarevisorssuppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske skriftligen till ägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport;

9. Frågestund;



10. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med
suppleanter;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisorer;

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Gislaveds Kommunhus AB har rätt att ta del av
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad
sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

----
Godkänd av kommunfullmäktige den XXXX, § XXXX
Beslutad av bolagsstämman den XXX, §XXXX
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Gisletorp Lokaler AB - Gisletorp 
Ägarförhållande och benämning  
Kommunhus helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514. 
Gisletorp Lokaler AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-
6191.  Ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB (bolaget) organisationsnummer 556090-7734. 

 
1. Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och 
sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, näringslivsverksamheter 
och andra servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta och utveckla 
Anderstorps motorbana. 
  

2. Bolagets syfte 
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och 
likställighetsprinciper på affärsmässig grund främja försörjningen av lokaler för industri och 
hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom kommunen.  
 
Bolaget har vidare syftet att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-, likställighets- 
och självkostnadsprinciper främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet 
med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet om inte övrig 
tillämplig lagstiftning anger annat. 
 

3. Bolagets uppdrag 
Bolaget har i uppdrag att inom kommunen uppföra, köpa och sälja, äga och förvalta 
fastigheter och lokaler för industri, hantverk, näringsverksamheter och andra servicenäringar 
och för offentliga behov samt att äga, förvalta och utveckla Anderstorps motorbana. 
 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det 
handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
 
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra Gislaveds 
kommun till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv. 
Bolaget har en möjlighet att erbjuda en variation av lokaler. 

 
Bolaget ska ta emot feriepraktikanter i enlighet med kommunens beslut.  
 

4. Mål och vision  
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet 
så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt 
utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.  
 
Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision 2040. 
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5. Gemensamma förutsättningar 
Styrelsen för Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i 
Aktiebolagslagen (ABL), Kommunallagen (KL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande 
bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn, antagen i 
fullmäktige 17 november 2016 § 169). 
 
 

6. Samverkan  
Bolaget ska samverka med akademin (exempelvis högskola och universitet) och näringsliv 
samt andra aktörer. Bolaget bör aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis 
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och bolagets önskvärda 
utveckling, direkt eller indirekt via kommunhus eller kommunen. 
 
Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för att 
uppnå största möjliga kommunnytta.  
 
Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.  
 
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i 
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunhus. 
 
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med 
budget.  
 

7. Ekonomiska förutsättningar  
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget 
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet. 
Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller 
kvalitet och pris. 
 
I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det 
nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana 
projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och 
miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser. 
 
 

8. Ekonomiska riktlinjer 
Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband 
med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen 
utfärdade instruktioner som delges av kommunhus. 
 
Bolaget är skyldig att ersätta kommunhus för Management fee (förvaltningskostnader) vid 
begäran.  
 
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av aktiekapitalet. 
 
Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 
december och kommunen fakturerar i januari året efter. 
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Finansiering till bolaget ska följas av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk 
information som lämnas enligt instruktion av kommunhus. 
 
Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det 
första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan.  
 
Bolagets verksamhetsplan ska lämnas till kommunhus enligt instruktion. 
 
 

9. Kommunala principer  
Bolaget ska bedriva sin verksamhet inom kommunen. 
 

10. Kommunfullmäktiges ställningstagande 
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 
§ 169. 
 
Även nedanstående frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska 
underställas kommunfullmäktige:  

 
• Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva och avyttra, 

överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att 
kommunfullmäktige först breds möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 

11. Informationsskyldighet 

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunhus den information om 
verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i 
samråd med bolagets styrelse.  
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala 
kompetensen. 
 

11.2 Förvaltningsberättelse 
Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt 
bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.  
 
Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.  
 

11.3 Granskningsrapport 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig 
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
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bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram 
för verksamheten.  
 
Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de 
avseende som omnämnts ovan. 

11.4 Handlingar som ska tillställas kommunhus  
Det åligger bolaget att till kommunhus översända kopior av:  
- protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma  
- bolagets årsredovisning  
- bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter  
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen  
 
Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts 
kommunhus genom ordförande, vice ordförande, verkställande direktör samt vice 
verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets 
verksamhet. 
 

12. Uppföljning och dialog 
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus. 
 
Bolaget ska följa kommunhus anvisade dialogformer. 
 
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande 
direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de 
kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.  
 

13. Bokslut/årsredovisning  
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus. 
 
 
 
Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.  
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Specifika ägardirektiv - Gisletorp Lokaler
AB
Ägarförhållande och benämning
Gislaveds Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-
0514.Gisletorp Lokaler AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer
559084-6191. Ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB (bolaget) organisationsnummer 556090-7734.

1. Verksamhetsföremål
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.

2. Bolagets uppdrag
Bolaget har i uppdrag att inom kommunen uppföra, köpa och sälja, äga och förvalta
fastigheter och lokaler för industri, hantverk och andra näringsverksamheter och för
offentliga behov samt att äga, förvalta och utveckla Anderstorp Motorbana, Scandinavian
Raceway.

Bolaget ska kunna erbjuda en variation av lokaler.

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra Gislaveds
kommun till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv.

3. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL),
kommunallagen (KL) samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i
enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

4. Ekonomiska riktlinjer
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av aktiekapitalet.

5. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva och avyttra,
överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först
breds möjlighet att yttra sig i ärendet.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §145 Dnr: KS.2018.91 1.3.1

Gisletorp Lokaler AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2019

Ärendebeskrivning
Gisletorp Lokaler AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i
Gisletorp Lokaler AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en
(1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning flyttas generella styrningsfrågor till det så
kallade generella ägardirektivet, vilket är en omarbetning av företagspolicyn.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 10
april 2018.
Förslag till bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 10 april
2018.
Ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, antaget den 27 april 2017
Bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, antaget den 17 november 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2018
Kommunstyrelsen den 18 april 2018, § 128

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Marie-Louise
Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB,
daterat den 10 april 2018, samt

att godkänna förslag till bolagsordning för Gislaved Gisletorp Lokaler AB,
daterad den 10 april 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Bolagsordning för
Gisletorp Lokaler Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och
sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra
servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och
likställighetsprinciper på affärsmässig grund främja försörjningen av lokaler för industri och
hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom Gislaveds kommun.

Bolaget har vidare syftet att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-, likställighets-
och självkostnadsprinciper främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet
med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 450 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 4 500 aktier och högst 18 000 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem
suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske skriftligen till ägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;

9. Frågestund;



10.Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter;

12.Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor;

14.Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15.Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Gislaveds Kommunhus AB äger rätt att ta del av
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad
sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

------

Godkänd av kommunfullmäktige den
xxxx
Beslutad på bolagsstämma den xxxx



      2016-09-23 Bolagsordning för  Gisletorp Lokaler Aktiebolag 
       
                     

Bolagsordning  
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB. 
 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och 
sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra 
servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana. 
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget har till syfte att dels främja försörjningen av lokaler för industri och hantverk, 
servicenäringar och offentliga behov med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och 
likställighetsprinciper, dels främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet 
med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet med iakttagande 
av kommunallagens lokaliserings- och likställighets- och själkostnadsprinciper.   
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.  
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 450 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 4 500 aktier och högst 18 000 aktier.  
 



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant.  
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.  
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.   
 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns  

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 

 
 
 



10. Beslut om  
a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 

vice ordförande samt lekmannarevisor; 
14. Fastställande av företagspolicy och ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
 
 
§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
 
§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
 
 
------ 
 
Godkänd av kommunfullmäktige den  
Beslutad av bolagsstämman den 
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Gislaved Energi Koncern AB - GEKAB 
Ägarförhållande och benämning 
Kommunhus helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514. 
Gislaved Energi Koncern AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 
559084-6191. Gislaved Elnät AB organisationsnummer 556223-8765 samt Gislaved Energi AB 
organisationsnummer 556247-6514  helägt bolag av Gislaved Energi Koncern AB. 
Ägardirektiv för (inkl. ovan nämnda dotterbolag)Gislaved Energi Koncern AB (koncernen) 
organisationsnummer 559079-2932. 

 
1. Kommunala ändamålet  

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energi-
distribution, köp och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster samt 
annan därmed förenlig verksamhet.  Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga, 
förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt 
infrastruktur för IT-kommunikation.  
 
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att inom kommunen enligt god teknisk praxis 
och med optimalt resursutnyttjande distribuera energi samt annan därmed förenlig 
verksamhet. 
 

2. Koncernens syfte 
Koncernen ska i sin verksamhet säkerställa en god elförsörjning åt medborgare och företag. 
Koncernen ska även i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda 
energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till 
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  
 
Verksamheter som avser produktion, köp och försäljning av el och värme samt därmed 
förenlig verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och enligt gällande 
särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen. 
 
Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation 
ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna 
om inte övrig tillämplig lagstiftning anger annat. 
 
 

3. Koncernens uppdrag  
Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda 
energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
 
Koncernen ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Koncernen 
ska samverka och stödja kommunen i arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen ska 
samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver. Koncernen 
ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen.  
 
Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt 
delta i processen för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i samverkan med 
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kommunens förvaltningar och koncern, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse 
och det lokala energisystemet.  
 
I koncernens uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. 
Det handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
 
Koncernen ska ta emot feriepraktikanter i enlighet med kommunens beslut.  
 
Koncernen ska vara med och möjliggöra biogasprojekt i kommunen.  
 
Koncernen ska ta en aktiv roll gällande fiberutbyggnad. 
 

4. Mål och vision  
Koncernen är en del i den kommunala organisationen. Koncernen ska därför utföra sin 
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom 
kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.  
 
Koncernen ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision 2040. 
 
 

5. Gemensamma förutsättningar 
Styrelsen för Koncernen ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i 
Aktiekoncernslagen (ABL), Kommunallagen (KL), energilagstiftning övrig tillämplig lagstiftning 
och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn, 
antagen i fullmäktige 17 november 2016 § 169). 
 
 

6. Samverkan  
Koncernen ska samverka med akademin (exempelvis universitet och högskola) och näringsliv 
samt andra aktörer. Koncernen bör aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis 
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och koncernens önskvärda 
utveckling, direkt eller indirekt via kommunhus eller kommunen. 
 
Koncernen ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och koncern 
för att uppnå största möjliga kommunnytta.  
 
Koncernen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.  
 
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i 
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunhus.  
 
Koncernen ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv 
med budget.  
 

7. Ekonomiska förutsättningar  
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska koncernen 
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet. 
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Koncernen ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller 
kvalitet och pris. 
 
I de fall koncernen utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är 
det nödvändigt att koncernen använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av 
sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och 
miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser. 
 
 

8. Ekonomiska riktlinjer 
Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband 
med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen 
utfärdade instruktioner som delges av kommunhus. 
 
Koncernen är skyldig att ersätta kommunhus för Management fee (förvaltningskostnader) vid 
begäran.  
 
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av aktiekapitalet och 25 
% av vinsten för koncernen.  
 
Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 
december och kommunen fakturerar i januari året efter. 
 
Finansiering till koncernen ska följa av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk 
information som lämnas enligt instruktion av kommunhus.  
 
Koncernen ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav 
det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan.  
 
Koncernens affärsplan ska lämnas till kommunhus enligt instruktion. 
 
 

9. Kommunala principer  
Koncernen ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom kommunen. 
 
För att koncernen ska kunna säkerställa sitt uppdrag från kommunfullmäktige enligt detta 
ägardirektiv, kan koncernen i de fall speciallagstiftningen tillåter bedriva verksamheten 
utanför kommungränsen. Det är då extra viktigt att koncernen ska pröva och motivera 
utifrån kommunens mål och kommunmedlemmarnas intresse och behov, anledningen till att 
verksamheten ska lokaliseras utanför kommunen. 
 
Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas 
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i kommunens ägardirektiv för 
direkt och indirekt ägda bolag.  
 

10. Kommunfullmäktiges ställningstagande 
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 
§ 169. 
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Även nedanstående frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska 
underställas kommunfullmäktige:  
 

• Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra 
och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att 
kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet. 

 

11. Informationsskyldighet 

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av koncernens handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera koncernen och dess verksamhet. Koncernen ska lämna kommunhus den 
information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med koncernens styrelse.  
 
Koncernen erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala 
kompetensen. 
 

11.2 Förvaltningsberättelse 
Koncernens styrelse ska årligen i koncernens förvaltningsberättelse redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med koncernens 
verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.  
 
Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.  
 

11.3 Granskningsrapport 
Det åligger koncernens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida Koncernen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits 
i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram 
för verksamheten.  
 
Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om Koncernen brister i 
de avseenden som omnämnts ovan. 

11.4 Handlingar som ska tillställas kommunhus  
Det åligger koncernen att till kommunhus översända kopior av:  
- protokoll från koncernens styrelsesammanträde/bolagsstämma  
- koncernens årsredovisning   
- koncernens revisionsberättelse/revisionsrapporter  
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen  
 
Koncernen ska årligen sedan koncernens årsredovisning och revisionsberättelse tillställts 
kommunhus genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid 
sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om koncernens verksamhet. 
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12. Uppföljning och dialog 
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus. 
 
Koncernen ska följa kommunhus anvisade dialogformer. 
 
I koncernens förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande 
direktören anser att det kommunala ändamålet med koncernens verksamhet inom ramen för 
de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.  
 

13. Bokslut/årsredovisning  
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus. 
 
 
 
Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget samt i 
koncernens dotterbolag.  
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Specifika ägardirektiv - Gislaved Energi
Koncern AB - GEKAB
Ägarförhållande och benämning
Gislaved Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-
0514.Gislaved Energi Koncern AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus)
organisationsnummer 559084-6191. Gislaved Elnät AB organisationsnummer 556223-8765 samt Gislaved
Energi AB organisationsnummer 556247-6514 helägt bolag av Gislaved Energi Koncern AB. Ägardirektiv för
(inkl. ovan nämnda dotterbolag)Gislaved Energi Koncern AB (koncernen) organisationsnummer 559079-2932.

1. Kommunala ändamålet
Koncernen får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Koncernen får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energi-
distribution, köp och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster samt
annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga,
förvalta, hyra ut och överlåta erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för
IT-kommunikation.

2. Koncernens syfte
Koncernen ska i sin verksamhet säkerställa en god elförsörjning inom Gislaveds kommun åt
medborgare och företag. Koncernen ska även i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda
leveranssäkra och prisvärda energilösningar inom hela Gislaveds kommun samt därmed
förenlig verksamhet.

3. Koncernens uppdrag
Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda
energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till
utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Koncernen ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Koncernen
ska samverka och stödja kommunen i arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen
ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver.
Koncernen ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen.

Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt
delta i processen för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i samverkan med
kommunens förvaltningar och koncern, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse
och det lokala energisystemet.

Koncernen ska vara med och möjliggöra biogasprojekt i kommunen.

Koncernen ska utreda möjligheten att bebygga en solcellspark inom Gislaveds kommun och
lämna en färdig utredningsrapport senast den 30 september 2018.
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Koncernen ska möjliggöra för kommuninvånarna att få samma villkor till en IT-infrastruktur.
Det är viktigt att koncernen ger kommuninvånarna samma förutsättningar oavsett var de
bor i kommunen, Prioriteringen ska ske i förhållande till samhällsnyttan.

4. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för koncernen ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL),
kommunallagen (KL), energilagstiftning samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande
bolagsordning samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

5. Ekonomiska riktlinjer
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av aktiekapitalet och 25
% av vinsten för koncernen.

6. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra och
överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först
bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i koncernen samt i
koncernens dotterbolag.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §146 Dnr: KS.2018.92 1.3.1

Gislaved Energi Koncern AB:s specifika ägardirektiv och
bolagsordning 2019

Ärendebeskrivning
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaved kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB har i sin
tur två dotterbolag, Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i
Gislaved Energi Koncern AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument upp för
revidering/granskning en (1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna reviderings/granskning flyttas generella styrningsfrågor till det så
kallade generella ägardirektivet, vilket är en omarbetning av företagspolicyn.

Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterat den 10 april
2018
Förslag till bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB, daterad den 10 april
2018
Ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, antaget den 27 april 2017
Bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB, antaget den 17 november 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 april 2018
Kommunstyrelsen den 18 april 2018, § 129

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Marie-Louise
Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till specifika ägardirektiv Gislaved Energi Koncern AB,
daterat den 8 mars 2017, samt

att godkänna förslag till bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB,
daterad den 8 mars 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Bolagsordning för 2018-04-10

Gislaved Energi Koncern Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gislaved Energi Koncern Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns
energisektor.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter inom energi-
sektorn genom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns
kompetensområde i energisektorn och företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen
och svara för koncerngemensamma funktioner. Verksamheten syftar till att åstadkomma en
optimal användning av gemensamma resurser.

Bolaget har rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag.

Verksamheter som avser produktion, köp och försäljning av el och värme samt därmed
förenlig verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och enligt gällande
särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.

Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation
ska bedrivas enligt den kommunala lokaliseringsprincipen om inte övrig tillämplig lagstiftning
anger annat.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om
ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.



§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst tre och högst sju
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske skriftligen till ägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor



7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport;

9. Frågestund;

10. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannasuppleant.

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Gislaveds Kommunhus AB har rätt att ta del av
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad
sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

----
Godkänd av kommunfullmäktige den xxxxxxx, x §
Beslutad av bolagsstämman den





Bolagsordning för     2016-10-12 
Gislaved Energi Koncern Aktiebolag 
 
 

Bolagsordning  
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Gislaved Energi Koncern Aktiebolag. 
 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns 
energisektor. 
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter inom energi-
sektorn genom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns 
kompetensområde i energisektorn och företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen 
och svara för koncerngemensamma funktioner. Verksamheten syftar till att åstadkomma en 
optimal användning av gemensamma resurser. 
 
Bolaget har rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag. 
 
Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och 
likställighetsprinciperna om inte särlagstiftning medger undantag. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.  
 



 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst tre och högst sju 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant. 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
 
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  
 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas  

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 

 
 
 



10. Beslut om  
a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;  
12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 

vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannasuppleant. 
14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
 
 
§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
 
§ 17 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
----- 
 
Godkänd av kommunfullmäktige den 17 november 2016, § 171 
Beslutad av bolagsstämman den  
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Gislaveds Kommunhus AB- GKHAB 
Ägarförhållande och benämning  
Gislaved Kommunhus AB är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-
0514 och tillika moderbolag i koncernen för de fyra helägda bolagen AB Gislavedshus, Gislaved Energi Koncern 
AB, Gisletorps Lokaler AB, Gislaved Näringsliv AB.  Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus (koncernen) AB 
organisationsnummer 559084-6191.  
 

1. Verksamhetsföremål 
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som 
kommunen använder för sin verksamhet. 
 
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen 
för de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och 
medverka till att uppfylla Gislaveds kommuns vision och mål genom att leda och samordna 
kommunens verksamheter i bolagsform mot målen. 
 

2. Bolagets syfte 
Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för de 
helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och medverka till 
att uppfylla Gislaved kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens 
verksamheter i bolagsform mot målen. 
 

3. Bolagets uppdrag 
Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva 
ägarstyrning i kommunens helägda bolag.  
 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det 
handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
 
 

4. Mål och vision  
Koncernen är en del i den kommunala organisationen. Koncernen ska därför utföra sin 
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom 
kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.  
 
Koncernen ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision 2040. 
 
 

5. Gemensamma förutsättningar 
Styrelsen för koncernen ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i 
Aktiekoncernslagen (ABL), Kommunallagen (KL) övrig tillämplig lagstiftning och gällande 
bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn, antagen i 
fullmäktige 17 november 2016 § 169). 
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6. Samverkan  
Koncernen ska samverka med akademin (universitet och högskola) och näringsliv samt andra 
aktörer. Koncernen ska aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis lagstiftning, 
direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och koncernens önskvärda utveckling, 
direkt eller indirekt via kommunen. 
 
Koncernen ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag 
för att uppnå största möjliga kommunnytta.  
 
Koncernen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.  
 
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i 
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunen.  
 
Koncernen ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv 
med budget.  
 

7. Ekonomiska förutsättningar  
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska koncernen 
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet. 
Koncernen ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller 
kvalitet och pris. 
 
I de fall koncernen utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är 
det nödvändigt att koncernen använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av 
sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och 
miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser. 
 
 

8. Ekonomiska riktlinjer 
Eventuella bidragsbeslut för verksamheten fastställs i samband med kommunfullmäktiges 
beslut om planeringsdirektiv med budget. 

 
Bolaget ersätts genom Management fee (förvaltningskostnader) vid begäran av dotterbolagen.  

 
Finansiering till bolaget ska följas av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk 
information som lämnas enligt instruktion av kommunen. 

 
Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det 
första detaljplaneras och budgeteras i form av en verksamhetsplan.  
 
 
 

9. Kommunala principer  
Koncernen ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom kommunen. 
 
För att koncernen ska kunna säkerställa sitt uppdrag från kommunfullmäktige enligt detta 
ägardirektiv, kan koncernen i de fall speciallagstiftningen tillåter bedriva verksamheten 
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utanför kommungränsen. Det är då extra viktigt att koncernen ska pröva och motivera 
utifrån kommunens mål och kommunmedlemmarnas intresse och behov, anledningen till att 
verksamheten ska lokaliseras utanför kommunen. 
 
Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas 
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i kommunens ägardirektiv för 
direkt och indirekt ägda bolag.  
 

10. Kommunfullmäktiges ställningstagande 
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 
§ 169. 
 
Även nedanstående frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska 
underställas kommunfullmäktige:  
 

• Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra 
och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att 
kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet. 

 

11. Informationsskyldighet 

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av koncernens handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera koncernen och dess verksamhet. Koncernen ska lämna kommunen den 
information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med koncernens styrelse.  
 
Koncernen erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala 
kompetensen. 
 

11.2 Förvaltningsberättelse 
Koncernens styrelse ska årligen i koncernens förvaltningsberättelse redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med koncernens 
verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.  
 
Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.  
 

11.3 Granskningsrapport 
Det åligger koncernens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida koncernen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram 
för verksamheten.  
 
Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om koncernen brister i 
de avseende som omnämnts ovan. 
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11.4 Handlingar som ska tillställas kommunen 
Det åligger koncernen att till kommunen översända kopior av:  
- protokoll från koncernens styrelsesammanträde/bolagsstämma  
- koncernens årsredovisning  
- koncernens revisionsberättelse/revisionsrapporter  
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen  
 
Koncernen ska årligen sedan koncernens årsredovisning och revisionsberättelse tillställts 
kommunen genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid sammanträde 
med kommunfullmäktige besvara frågor om koncernens verksamhet. 
 
 

12. Uppföljning och dialog 
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen. 
 
Koncernen ska följa kommunens anvisade dialogformer. 
 
I koncernens förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande 
direktören anser att det kommunala ändamålet med koncernens verksamhet inom ramen för 
de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.  
 

13. Bokslut/årsredovisning  
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen. 
 
 
 
Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i koncernen.  
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Specifika ägardirektiv - Gislaveds
Kommunhus AB- GKHAB
Ägarförhållande och benämning
Gislaveds Kommunhus AB är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer
212000-0514 och tillika moderbolag i koncernen för de fyra helägda bolagen AB Gislavedshus, Gislaved Energi
Koncern AB, Gisletorp Lokaler AB, Enter Gislaved AB. Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus (bolaget) AB
organisationsnummer 559084-6191.

1. Kommunala ändamålet
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.

2. Bolagets ändamål, syfte och uppdrag
Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för
de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och
medverka till att uppfylla Gislaved kommuns vision och mål genom att leda och samordna
kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

Bolaget har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva
ägarstyrning i kommunens helägda bolag. Bolaget har till uppgift att bestämma koncernens
utdelning till kommunen. Bolaget ska utföra den löpande uppsikten över de helägda
dotterbolagen åt kommunstyrelsen.

3. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL),
kommunallagen (KL) samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i
enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

4. Samverkan
Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för
att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och
anvisningar i tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunen.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa och koordinera av kommunfullmäktige beslutade
planeringsdirektiv med plan.

5. Ekonomiska förutsättningar
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet.



2018-04-10

Bolaget ersätts genom Management fee (kostnader för förvaltningstjänster) av
dotterbolagen, samt för arvodeskostnader för förtroendevalda styrelseledamöter från
Gislaveds kommun.

Finansiering till bolaget ska följas av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk
information som lämnas enligt instruktion av kommunen. Bolaget ska därefter årligen
fastställa en budget med plan för de närmaste tre räkenskapsåren.

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade instruktioner som delges via

kommunen gällande bokslut/årsredovisning.

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade instruktioner som delges via
kommunen gällande internkontroll.

6. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra och
överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först
bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

7. Informationsskyldighet

7.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolaget handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera koncernen och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunen den information
om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i
samråd med koncernens styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
kompetensen.

7.2 Handlingar som ska tillställas kommunen

Det åligger bolaget att till kommunen översända kopior av:
- protokoll från koncernens styrelsesammanträde/bolagsstämma
- koncernens årsredovisningar
- koncernens revisionsberättelse/revisionsrapporter
- koncernens internkontroller
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Bolaget ska årligen sedan koncernens årsredovisning och revisionsberättelse tillställts
kommunen genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid sammanträde
med kommunfullmäktige besvara frågor om koncernens verksamhet.

8. Uppföljning och dialog
Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade instruktioner som delges via
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kommunen.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §147 Dnr: KS.2018.93 1.3.1

Gislaveds Kommunhus AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning
2019

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommunhus AB är ett helägt moderbolag av Gislaved kommun.
Bolaget har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen
och utöva ägarstyrning för kommunens helägda bolag.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i
Gislaveds Kommunhus AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en
(1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning flyttas generella styrningsfrågor till det så
kallade generella ägardirektivet, vilket är en omarbetning av företagspolicyn.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 10
april 2018
Förslag till bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB, daterad den 10 april
2018
Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB, antaget den 27 april 2017
Bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB, antagen 17 november 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2018
Kommunstyrelsen den 18 april 2018, § 130

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Marie-Louise
Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB,
daterat den 10 april 2018, samt

att godkänna förslag till bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB,
daterad den 10 april 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Bolagsordning för
Gislaveds Kommunhus Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gislaveds Kommunhus AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns
kompetensområde samt utföra tjänster för att tillgodose behov inom Gislaveds kommuns
samlade verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga
och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde och
företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och
likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 1000 aktier och högst 4 000 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter som utses bland kommunstyrelsens ordinarie
ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
bolagets styrelse som är personunion med kommunstyrelsens presidium.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses
en revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske skriftligen till ägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen,
koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns
granskningsrapport;

9. Frågestund;

10. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt resultat- och balansräkning



för koncernen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor;

14. Fastställande av styrdokument;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Gislaveds kommunhus AB har rätt att ta del av
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad
sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

------

Godkänd av kommunfullmäktige den XXXXXXX, § XXXXX
Beslutad av bolagsstämman den XXXXX, §XXXX
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Bolagsordning för  
Gislaveds Kommunhus Aktiebolag 
       
                     

Bolagsordning  
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Gislaveds Kommunhus AB. 
 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns 
kompetensområde samt utföra tjänster för att tillgodose behov inom Gislaveds kommuns 
samlade verksamhet. 
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga 
och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde och 
företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen. 
 
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och 
likställighetsprinciperna. 
 
Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 1000 aktier och högst 4 000 aktier.  
 
 
 



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter som utses bland kommunstyrelsens ordinarie 
ledamöter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
bolagets styrelse som är personunion med kommunstyrelsens presidium. 
 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses 
en revisorssuppleant.  
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.  
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.   
 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, 

koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns  
granskningsrapport;  

9. Frågestund; 
10. Beslut om  



a) fastställande av resultat- och balansräkning samt resultat- och balansräkning 
för koncernen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleanter;  
12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 

vice ordförande samt lekmannarevisor; 
14. Fastställande av styrdokument; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
 
 
§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
 
§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
 
 
------ 
Antagen av kommunfullmäktige den 17 november 2016, § 169 
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Gislaved Näringsliv AB – GNAB  
Ägarförhållande och benämning 
Kommunhus helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514 
Gislaved Näringsliv AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-
6191. Ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB (bolaget) organisationsnummer 556661-9861. 

 
1. Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom kommunen bedriva utveckling av näringsliv 
och besöksnäring. 
  

2. Bolagets syfte 
Bolagets syfte är vad avser utveckling av näringsliv att med iakttagande av kommunallagens 
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciper och i samarbete med företag, 
organisationer och myndigheter skapa tillväxt med ett uthålligt hållbart samhälle som riktmärke, 
om inte övrig tillämplig lagstiftning anger annat. 
 
Bolaget har även till syfte att med beaktande av kommunallagens likställighets- och 
självkostnadsprinciper utveckla besöksnäringen och driva turismverksamhet.  
 
 

3. Bolagets uppdrag 
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra 
kommunen till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och 
turism. Bolaget har i uppdrag att verka operativt för att främja nyföretagande, handelsutveckling, 
besöksnäring, inflyttning och befintligt företagande och därigenom näringslivets utveckling i 
kommunen. Genom nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder och 
bolag arbeta med att utveckla och positionera kommunens tätorter som attraktiva orter för 
företagande. 
 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det 
handlar om ett etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
 
 
Bolaget ansvarar även för att: 
- synliggöra näringslivets behov och förutsättningar, 
- stödja samarbetet mellan skola och näringsliv,  
- stödja samarbetet mellan arbetssökandeverksamheter och näringsliv, 
- främja entreprenörsandan hos ungdomar, 
- stödja tillkomsten av sociala företag,  
- operativt, och i nära samarbete med kommunhus, planera och genomföra aktiviteter som 
leder till god dialog mellan näringslivet och kommunen, 
- stödja projekt inom näringsliv, 
- turistbyråverksamheten, 
- turismsamarbetet med grannkommuner, 
- delta aktivt i BGR (BusinessGnosjöregion) och nätverket svenska Industrikommuner,  
- kompetensförsörjning. 



  2017-03-10 

2 
 

 
Bolaget ska ta emot feriepraktikanter i enlighet med kommunens beslut.  
 
 

4. Mål och vision  
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet 
så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt 
utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.  
 
Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision 2040. 
 

5. Gemensamma förutsättningar 
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i 
Aktiebolagslagen (ABL), Kommunallagen (KL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande 
bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn, antagen i 
fullmäktige 17 november 2016 § 169). 
 
 

6. Samverkan  
Bolaget ska samverka med akademin (exempelvis högskola och universitet) och näringsliv 
samt andra aktörer. Bolaget bör aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis 
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och bolagets önskvärda 
utveckling, direkt eller indirekt via kommunhus eller kommunen. 
 
Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för att 
uppnå största möjliga kommunnytta.  
 
Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.  
 
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i 
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunhus.  
 
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med 
budget.  
 

7. Ekonomiska förutsättningar  
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget 
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.  
 
För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och miljönytta kunna 
värderas gentemot ekonomiska konsekvenser. 
 

8. Ekonomiska riktlinjer 
 
Bidragsbeslut för verksamheten fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om 
planeringsdirektiv med budget. 
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Bolaget är skyldig att ersätta kommunhus för Management fee (förvaltningskostnader) vid 
begäran.  
 
Finansiering till bolaget ska följas av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk 
information som lämnas sker enligt instruktion av kommunhus. 
 
Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det 
första detaljplaneras och budgeteras i form av en verksamhetsplan.  
 
Bolagets verksamhetsplan ska lämnas till kommunhus enligt instruktion. 
 

9. Kommunala principer  
Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom kommunen. 
 
För att bolaget ska kunna säkerställa sitt uppdrag från kommunfullmäktige enligt detta 
ägardirektiv, kan bolaget i de fall speciallagstiftningen tillåter bedriva verksamheten utanför 
kommungränsen. Det är då extra viktigt att bolaget ska pröva och motivera utifrån 
kommunens mål och kommunmedlemmarnas intresse och behov, anledningen till att 
verksamheten ska lokaliseras utanför kommunen. 
 
Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas 
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i kommunens ägardirektiv för 
direkt och indirekt ägda bolag.  
 

10. Kommunfullmäktiges ställningstagande 
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 
§ 169. 
 
 

11. Informationsskyldighet 

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunhus den information om 
verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i 
samråd med bolagets styrelse.  
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala 
kompetensen. 
 

11.2 Förvaltningsberättelse 
Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt 
bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.  
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Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.  
 

11.3 Granskningsrapport 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig 
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram 
för verksamheten.  
 
Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de 
avseenden som omnämnts ovan. 

11.4 Handlingar som ska tillställas kommunhus  
Det åligger bolaget att till kommunhus översända kopior av:  
- protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma  
- bolagets årsredovisning  
- bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter  
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen  
 
Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts 
kommunhus genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid 
sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet. 
 
 

12. Uppföljning och dialog 
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.  
 
Bolaget ska följa kommunhus anvisade dialogformer. 
 
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande 
direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de 
kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.  
 

13. Bokslut/årsredovisning  
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus. 
 
 
 
Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.  
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Specifika ägardirektiv- ENTER Gislaved AB
– EGAB
Ägarförhållande och benämning
Gislaveds Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-
0514 ENTER Gislaved AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer
559084-6191. Ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB (bolaget) organisationsnummer 556661-9861.

1. Kommunala ändamålet och syftet

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.

2. Bolagets uppdrag
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra
kommunen till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och
turism. Bolaget har i uppgift att verka operativt för att främja befintligt företagande,
nyföretagande, handelsutveckling, besöksnäring, nya etableringar och investeringar och
därigenom näringslivets utveckling i kommunen. Bolaget ska även marknadsföra kommunens
näringsliv, attraktivitet och affärsmöjligheter i och utanför kommunen och skapa långsiktiga
relationer med relevanta nätverk.

Bolaget ansvarar även för att:
- synliggöra näringslivets behov och förutsättningar,
- stödja samarbetet mellan skola och näringsliv,
- stödja samarbetet mellan arbetssökandeverksamheter och näringsliv,
- främja entreprenörsandan hos ungdomar,
- stödja tillkomsten av sociala företag,
- operativt, och i nära samarbete med kommunhus, planera och genomföra aktiviteter som
leder till god dialog mellan näringslivet och kommunen,
- stödja projekt inom näringsliv,
- turistbyråverksamheten,
- turismsamarbetet med grannkommuner,
- delta aktivt i BGR (BusinessGnosjöregion) och nätverket Starka Svenska
Industrikommuner,
- kompetensförsörjning.

Bolaget ska främja möjligheterna till internationellt handelsutbyte för företag i Gislaveds
kommun. Detta ska främst ske genom marknadsföringsinsatser och förmedling av internationella
kontakter samt kompetenshöjande insatser.

Bolaget ska tillsammans med BGR, Region Jönköping och dess enheter utveckla
samverkansformer och ha dialoger för bearbetning av koncept och projektförslag i syfte att
optimalt nyttja gemensamma resurser.
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3. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL),
kommunallagen (KL) samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i
enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

4. Ekonomiska förutsättningar och riktlinjer
Bolaget finansieras av Gislaveds Kommunhus AB.

5. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas
kommunfullmäktige som framgår av det generella ägardirektivet(antagen i fullmäktige
XXXX).

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §148 Dnr: KS.2018.94 1.3.1

Enter Gislaved AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2019

Ärendebeskrivning
Enter Gislaved AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv för
bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Enter Gislaved AB
för antagande. Bolagsordningen uppdaterades i början av 2018 på grund av
Enter Gislaved AB:s namnändring, därav är aktuella revideringar redan gjorda.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en
(1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning flyttas generella styrningsfrågor till det så
kallade generella ägardirektivet, vilket är en omarbetning av företagspolicyn.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterat den 10 april
2018
Ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB, antaget den 27 april 2017
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2018
Kommunstyrelsen den 18 april 2018, § 127

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Marie-Louise
Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterat
den 10 april 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Bolagsordning för 
Enter Gislaved Aktiebolag 

 

Bolagsordning 

 
§ 1 Firma 

Bolagets firma är Enter Gislaved AB. 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 

 

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget, som är ett helägt kommunalt aktiebolag, har till föremål för sin verksamhet att inom 

Gislaveds kommun bedriva utveckling av näringsliv och besöksnäring. 

 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är vad avser utveckling av näringsliv att med iakttagande av kommunallagens 

lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciper och i samarbete med företag, 

organisationer och myndigheter skapa tillväxt med ett uthålligt hållbart samhälle som 

riktmärke. 

 
Bolaget har även till syfte att med beaktande av kommunallagens likställighets- och 
självkostnadsprinciper utveckla besöksnäringen och driva turismverksamhet. 

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun. 

 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större  

vikt. 

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier. 



§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive ordförande. För dessa ska även utses sex 

suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 

följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk- 

ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 

revisorssuppleant. 

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 

kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 

posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman 

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman. 

 

§ 13 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 

5. Godkännande av dagordning; 

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

9. Frågestund; 



10.Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter; 

12.Val av revisor och revisorssuppleant; 

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 

vice ordförande samt lekmannarevisor; 

14.Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 

15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 15 Firmateckning 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 16 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 

kommun. 

 

------ 
 

Godkänd av kommunfullmäktige den 

22 februari 2018, § 17 

 

Beslutad på bolagsstämma den 



 

Uppföljning 1- 2018 
Kommunfullmäktige 

Gislaveds kommun 
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1 Inledning 

Nämndernas uppföljning tillsammans med uppföljning av övergripande områden såsom operativa 

styrgrupper, samhälle-, demokrati- samt arbetsgivarfrågor utgör grunden för kommunfullmäktiges 

uppföljning. 

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet fyra gånger per år. Vid delår och årsredovisningen 

görs en mer omfattande uppföljning. 

1.1 Uppföljning - välfärd och service 

Målgrupp 

Målgruppens synpunkter har varit ledande för nämnderna i deras arbete med välfärd och service i 

början av året. Genom bland annat uppsökande verksamhet, dialog och enkäter har nämnder 

förbättrat program och planer samt planerat för information, utbildning och stöd. Det pågår även ett 

ständigt förbättringsarbete för att skapa en långsiktig strategi när det gäller dialog, delaktighet och 

ökad tillgänglighet för målgruppen. Resultat av årliga undersökningar och dialoger har gjort att 

åtgärder kommer sättas in under året där det behövs. För någon nämnd finns nya lagkrav och process 

för implementering har skett tillsammans med regionen och dess kommuner. Flera nämnder arbetar 

särskilt med att analysera processer utifrån ett rättssäkert perspektiv. 

Medarbetare 

Problem med att rekrytera rätt kompetens kvarstår i olika utsträckning. Vissa nämnder har 

svårigheter inom samtliga verksamhetsområden, men andra har gjort rekryteringar som täckt 

behoven. I vissa fall har vakanser och sjukskrivning under början av året gjort att planerade arbeten 

skjutits upp och tillgängligheten för målgruppen har därför ibland begränsats. I vissa fall har konsulter 

anlitats för att täcka behovet. Nämnderna arbetar med att anpassa organisation, arbetssätt och planer 

för att vara en attraktiv arbetsgivare och öka sammanhållningen hos både nya och befintliga 

medarbetare. Vissa nämnder arbetar särskilt med att förbättra arbetet kring arbetsplatsträffar för att 

stärka gemenskapen och öka medarbetarnas inflytande. 

Verksamhet 

Nämnderna är inne i en dynamisk period med hög förändringstakt i och med nya styrmodellen. Att 

implementera styrmodellen i verksamheterna har bland annat påverkat roller, processer och 

samarbetsformer. Arbete har skett för att nyttja resurser på ett effektivare sätt och skapa bättre 

samordning samt för att möta ökade krav och framtida utmaningar, främst inom teknologi och 

digitalisering. Några nämnder gör större revideringar och planerar uppföljning av större projekt 

under året. Utbildning i kommunikativt ledarskap för chefer har skett och nämnder planerar fortsatt 

arbete för att förbättra kommunikation, både i verksamheterna och för målgruppen. 

  

1.2 Uppföljning - samhälle och demokrati 

2018 är ett valår och under valåret är den parlamentariska kommittén och valnämnden viktiga organ 

inom demokratiområdet. Den parlamentariska kommittén har hittills haft tre sammanträden och då 

berett och behandlat frågor som rör förtroendevaldas förutsättningar och arbetssätt i deras roll som 

förtroendevald. Det har hittills i år bl. a. handlat om nämndorganisation och antal ledamöter, 

ersättningsbestämmelser inkl. pensioner samt förslag om genomförande av folkomröstning kring 

placering av ny simhall i Gislaveds kommun. Valnämnden har haft ett sammanträde och då behandlat 

valorganisationsfrågor. Antalet valdistrikt är detsamma som föregående val. 

Digitaliseringen och våra invånares delaktighet är ett annat viktigt område inom demokratiområdet. 
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Ett förslag till en Kommunal Digital Agenda är framtagen och innehåller avsnitt om bredband/fiber, 

välfärdsteknologi, informationssäkerhet, samverkan externt, digital mognad och digitala tjänster (e-

tjänster och AI). Indikatorer är kopplade till varje avsnitt som ska ge underlag för att följa upp och 

analysera samt driva arbetet framåt inom digitalisering. Agendan behandlas politiskt i maj/juni. Länets 

digitaliseringsråd har nyligen genomfört en bred undersökning bland invånare i olika åldersgrupper 

och företag i länets kommuner kring vad de efterfrågar inom digitala tjänster, e-tjänster och service. 

Detta utgör framåt ett bra underlag för att arbeta med digitalisering utifrån invånarnas perspektiv. 

Kommunen har under 2018 arbetat med de strategiskt viktiga uppdragen gällande fördjupad 

översiktsplan för Skeppshult och Smålandsstenar samt centrumutveckling i Gislaved. Arbetet har och 

kommer fortsättningsvis att starka kopplingar till medborgardialog och andra metoder som möjliggör 

en bred delaktighet och inflytande. Till andra arbetsgrupper har särskild inbjudan riktats till unga, i 

samarbete med Gislaveds gymnasium, för att säkerställa att unga är med och påverkar innehållet i 

vissa verksamheter. 

Från och med i år är Gislaveds kommun ett särskilt förvaltningsområde för den finska 

minoritetsbefolkningen. Det kommer att innebär en omställning för hela kommunens verksamhet för 

att tillgängliggöra information och verksamhet på minoritetsspråket finska. 

I mars 2018 ingick Gislaveds kommun ett så kallat EU-handslag med EU och handelsministern, för att 

säkerställa att kommunen arbetar aktivt med EU-frågor. Arbetet kommer att följas upp under året. 

För att säkerställa kunskap om hållbar utveckling bland förtroendevalda har ett flertal utbildningar 

erbjudits under 2018. En grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter har erbjudits 

förtroendevalda i kommunfullmäktige samt samtliga nämnders presidier i samarbete med 

Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utvärderingen visar att utbildningen var uppskattad, välbehövlig och 

mer information önskas om hur vi i kommunen arbetar för att integrera mänskligt 

rättighetsperspektiv i våra verksamheter. Därutöver har grundläggande utbildning i ekologisk 

hållbarhet samt hur vi arbetar med frågorna i kommunen erbjudits till samma målgrupp 

förtroendevalda samt kommunledningen och bolagsledningen.  Kunskapsinsatser är viktiga för att 

beslutsfattare ska kunna välgrundade beslut för en hållbar samhällsutveckling. Flertal insatser planeras 

under 2018. 

1.3 Uppföljning - arbetsgivare 

Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under de 

kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension, 

samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som 

lämnar den. Detta ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta 

arbeta med strategiskt personalarbete. 

Första kvartal visar 50 % mer utannonserade tjänster jämfört med 2017 års första kvartal. 

Personalomsättningen är marginellt högre första kvartalet, medan andelen som börjat i Gislaveds 

kommun är 0,4 procentenheter högre. 

Det har beslutats att prioritera området kompetensförsörjning inkl. kompetensutveckling genom att 

gemensamt tillsätta en resurs som intensivt arbetar med detta viktiga strategiska arbetet tillsammans 

med förvaltningarna. Projektledaren tillträder september 2018 och genomför projektet till december 

2019. Fokuset är kompetensförsörjningsplaner på strategisk nivå, taktiskt nivå och operativ nivå. 

Förutom att rekrytera rätt personer med rätt kompetens handlar det även om att använda befintlig 

kompetens rätt. Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast service. När verksamheterna 

utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både 

personal och verksamhet utvecklas och resurserna används mer effektivt. 
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1.4 Målgrupp 

1.4.1 Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet. 

Beskrivning 

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad fiberutbyggnad särskilt 

kritiskt. 

Kommentar 

Gislaved energi AB har fått ett uppdrag av kommunfullmäktige att öka takten på fiberutbyggnad. En 

strategi tas fram för hur detta arbete ska genomföras. 

 

1.5 Verksamhet 

1.5.1 Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behov av mark. 

Beskrivning 

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns 

uppdaterade detaljplaner. 

Kommentar 

Ansvar för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger hos bygg- och miljöförvaltningen, men sker i 

samverkan med andra förvaltningar. Samverkan sker bland annat i en särskild plangrupp, där 

förvaltningsövergripande representanter på operativ nivå diskuterar de olika detaljplanerna som är 

aktuell. Därutöver sker strategisk samverkan på förvaltningsövergripande nivå i den nybildade 

strategiska markgruppen. Arbetet har bland annat möjliggör gemensamma prioriteringar i 

detaljplanearbetet. Översyn av organisationen på bygg och miljöförvaltningen pågår för att möjliggöra 

ett effektivare planarbete och nya arbetssätt håller på att landa i den strategiska markgruppen för att 

bli effektivare i arbetet. 

En bidragande orsak till att planeringsarbetet med detaljplaner inte hållit en önskvärd takt har varit 

problematiken med kompetensförsörjning. För 2018 har bygg- och miljöförvaltningen tilldelats extra 

medel av kommunfullmäktige för arbetet med detaljplaner, men även tillskapat resurser via egen 

budget. 

 

1.5.2 Samverkan internt och externt. 

Beskrivning 

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som externt 

särskilt kritiskt. 

Kommentar 

Kommunstyrelsen har på uppdrag av den parlamentariska kommittén frågat kommunerna i 
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Jönköpings län och angränsande kommuner i andra län om hur de ser på samverkan inom olika 

verksamhetsområden och också framfört Gislaveds kommuns positiva inställning till samverkan. 

Tillfrågade kommuner har generellt ställt sig positiva till samverkan. Kommunstyrelsen har 

överlämnat svaren till den parlamentariska kommittén för vidare hantering. 

Externt pågår redan flera olika former av samverkan. Som exempel kan nämnas 

Entreprenörsregionen och samverkan inom GGVV, regionens digitaliseringsråd, samverkan inom 

säkerhet och räddningstjänst, inom överförmynderi, upphandling, rådet för social hållbarhet, 

samverkan kring sjön Fegen, avfallsfrågor (SÅM) etc. En nystartad samverkan är med Borås och 

Tranemo kommuner kring bland annat infrastruktur och kollektivfrågor. Det planeras för indikatorer 

och mätningar på några av de olika formerna för extern samverkan. 

Internt sker samverkan främst genom kommundirektörens ledningsgrupp, tillsatta  operativa 

styrgrupper där även bolagens VD ingår samt genom fasta beredningsgrupper. Även för dessa håller 

indikatorer och former för mätning att tas fram. 

 

1.6 Medarbetare 

1.6.1 Hållbart medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för att nå 

goda resultat. 

Beskrivning 

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations 

förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och 

landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för 

medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på 

engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare 

på detta engagemang. 

Kommentar 

Denna faktor bedöms relativt god med en viss risk. Gislaveds kommun är en stor organisation med 

sina 2922 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Därmed finns ett varierat engagerade hos 

medarbetarna samt varierad förmåga hos cheferna och organisationen att ta tillvara på och bygga 

vidare på detta engagemang. 

Vi är på god väg och de åtgärder som kommer att vidtas under året är bland annat: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet, 

 starta upp projektet kompetensförsörjning tillsammans med förvaltningarna, 

 fokus på medarbetarskap, hur våra medarbetare blir medskapare, 

 ett nytt samverkansavtal med fokus på medarbetaren och dialog med dem, att stärka 

arbetsplatsträffarna, 

 stödja upp kring heltider med fokus på att fler ska arbeta mer utifrån god arbetsmiljö, 

 bygga upp hela chefsutvecklingsprocessen, från aspirant till exit, 

 införande av personalportal, där alla personalförmåner finns samlat och flertal rabatter, 

 arbeta efter framtagen handlingsplan för employer branding. Årets medarbetare och årets 

chef ska genomföras första gången våren 2019, 

 eventuellt nytt EU-projekt ” Att hitta metoder att attrahera kompetens arbetskraft” som 

pågår under 2018-2020. 
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1.6.2 Friska medarbetare är en grundförutsättning. 

Beskrivning 

Gislaveds kommun ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed 

hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. 

Kommentar 

Sjukfrånvaron hade ökat från 6,0 % 2016 till 6,6 % 2017. Ett lågt sjuktal inom kommuner med 

kvinnodominerade kontaktyrken bedöms vara 5,3 % eller lägre (grönt). Gul: 5,3-7 %,  röd bedöms 

vara 7 % eller högre. Ingen av kommunerna i länet landade på 5,3 % eller lägre 2017. Lägst hade 

Aneby kommun med 5,4 % och högst Eksjö kommun på 6,7 %. 

Sjukfrånvaron innebär en förlust av personal och kompetens som kraftigt försämrar kommunens 

förutsättningar att klara sina uppdrag. Under de senaste perioderna av hög sjukfrånvaro i riket är det 

de psykiska diagnoserna beträffande ohälsan, särskilt bland kvinnor, som ökat mest i riket men även 

för Gislaved som kommun. 

Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed hållbar organisation. Medarbetare blir 

lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. De åtgärder som planeras är: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet 

 ESF projekt ”En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv” som pågår under 2018-2021 

 kommunens företagshälsovård Kommunhälsan ska mer arbeta uppsökande verksamhet och 

erbjuda insatser 

 att vara i arbete är en friskfaktor. Det är generellt sett betydligt sämre för hälsan att inte 

arbeta, även när arbetsförmågan är nedsatt. Att skapa förutsättningar för medarbetarnas 

närvaro på arbetsplatsen är en utgångspunkt för att minska sjukfrånvaron. 

 fokus på medarbetarens "känsla av sammanhang" (KASAM) är viktig för hälsotillstånd. Chefen 

och organisationen behöver göra uppdraget begripligt, resurser tillgängligt och hanterbart 

samt få medarbetarna att känna sig delaktiga. 

 

1.7 Ekonomi 

1.7.1 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar. 

Beskrivning 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt 

att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga. 

Kommentar 

Det är av största vikt att nämndernas prognoser har en bra träffsäkerhet. Detta är ett verktyg som 

med rätt träffsäkerhet kan bidra till att verksamheten kan styras om och prioriteringar kan göras i 

rätt tid. En träffsäkerhet som missar allt för mycket kan få konsekvenser av att fel beslut tas i fel tid 

eller inte alls. För att kunna planera resurser och också att kunna prioriteras både politiskt och i de 

olika verksamheterna behöver de ekonomiska prognoserna gå hand i hand med verksamheten och 

vara synkroniserat. Det betyder att det ska kunna tas beslut om hur vi ska handla för att vid årets slut 
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kunna klara vår ekonomi eller verksamhet. Vid stora planerade överskott kan en annan prioritering 

göras och vid stora underskott ska åtgärder sättas in. I första hand ska de olika över- och underskott 

hanteras i respektive nämnd. 

En bedömning görs att detta arbete pågår kontinuerligt och behöver förbättras. 

  

  

 

1.7.2 God ekonomisk hushållning. 

Beskrivning 

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt. 

Kommentar 

Gislaveds kommun definierar god ekonomisk hushållning i kommunfullmäktiges finansiella mål, mål 

och personalpolitiska mål. 

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. 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. 

Då flera av nämndernas prognoser visar på underskott och kommunens totala ekonomi inte når upp 

till ett resultat som är förenligt med kommunens finansiella mål bedöms Gislaveds kommun inte leva 

upp till en god ekonomisk hushållning. 

 

2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Uppföljning drift, Gislaveds Kommun 

Mnkr Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Kommunstyrelsen 95,4 1,9    

Räddningsnämnden 30,6 0    

Tekniska Nämnden 36,6 0    

Bygg- och 

Miljönämnden 
13,7 0,2    

Socialnämnden 591,8 -5,6    

Fritidsnämnden 35,8 0    

Barn- och 

Utbildningsnämnden 
774,7 -1    

Kulturnämnden 33,9 -0,2    

Fastighet- och 

Servicenämnden 
-58,4 0,1    

Summa Nämnder 1 554,1 -4,6    
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Finansen  7    

Summa 1 554,1 2,4    

Ekonomisk kommentar 

Gislaveds kommun prognostiserar ett resultat på helåret med 2,4 mnkr, vilket är en avvikelse mot 

budgeterat resultat med - 5 mnkr. Nämnderna står för -4,6 mnkr och finansförvaltningen för + 7 

mnkr. 

Tre nämnder prognostiserar överskott, tre nämnder prognostiserar ett underskott och tre nämnder 

prognostiserar ett nollresultat. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 1 mnkr. De främsta orsakerna till 

underskottet avser grundskolan med ett underskott på 5 mnkr, främst beroende på omställning av 

flera skolområden med minskade intäkter från asyl- och schablonersättningar. Även 

skolskjutskostnaderna ökar med 1 mnkr främst beroende på utökade taxikostnader för enskilda 

elever. Underskottet möts av beräknade överskott inom förskoleverksamheten, gymnasiesärskolan 

och interkommunala kostnader för gymnasieelever. 

Kommunstyrelsen har ett flertal vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter. Detta gör att det 

förväntas ett överskott med 1,9 mnkr i slutet på året. Det är ett flertal rekryteringar i gång eller på 

gång, beroende på när personal finns på plats gör att en förflyttning av prognosen kan komma att ske 

och är en osäkerhetsfaktor. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på – 5,5 mnkr. De senaste åren har det varit en ökning 

av insatser till personer med funktionsnedsättning som ansöker om insatser utifrån LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) Detta behovet väntas kvarstå under 2018 och beräknas 

ge ett underskott. Utförandet av hemtjänst i egen regi bedöms göra underskott, åtgärdsplaner finns 

och en bedömning att vara i balans 2019 är gjord. Det finns en svårighet att rekrytera sjuksköterskor 

som gör att användandet av bemanningsföretag ökar, och därmed också kostnaderna. 

Försörjningsstöd visar på ett underskott där underskottet är kopplat till b la utträde ur etableringen 

samt minskade ersättningar från migrationsverket ger ett underskott för verksamheten 

ensamkommande barn. Det är färre barn än prognostiserat och överskjutande kostnader finns kvar 

för anpassningar av verksamheten. Planering pågår med att se över möjligheterna till att sälja HVB 

platser samt anpassa personalbemanningen utifrån minskade ersättningar. 

Flera av kommunens förvaltningar arbetar med att ersätta vakanta platser. Detta innebär att på vissa 

platser kan personer ersättas med inköpta tjänster eller konsulter och på andra platser uppstår ett 

glapp vilket innebär en ökad belastning på personal för att kunna fullfölja de uppdrag som ska göras. 

Det kan också innebära att det kan komma att prioriteras bort uppgifter för att personal ej finns på 

plats. 

Finansförvaltningen har ökade kostnader för utbetalningar av integrations/folkhälsobidrag där dessa 

utbetalningar belastar 2018 års faktiska resultat. Pensionskostnaderna och skatteintäkterna visar på 

ett överskott. 

 Åsenskolan Hus C. Projektet är i produktionsfasen och rullar på enligt tidplan. Förväntat 

färdigställande är våren 2019. Vissa oförutsedda kostnader har tillkommit i form utav 

vattenavrinning och takskador. 

 Sporthall Smålandsstenar. Projektet är upphandlad som en totalentreprenad och skall 

drivas i samverkansform (Partnerring). Entreprenör är utsedd och projekteringen är i sin 

inledningsfas. Projektets praktiska arbete inleds genom att den befintliga simhallsbyggnaden 

rivs vilket sker parallellt med projekteringen av projektets övriga delar. Bygglov kommer att 

sökas så snart detaljplansarbetet tillåter det. 
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 Glashuset, tillbyggnad. Projektet är just nu under upphandling och anbudstiden har gått 

ut. Detta innebär att anbudsutvärdering pågår. Även detta projektet kommer att drivas som 

en samverkansentreprenad med en ABT-upphandling som grund. För Glashusets tillbyggnad 

är bygglovet redan klart och hela utformningen har kommit något längre än vad fallet är med 

Smålandsstenar Sporthall. 

 Centrala förskolor i Gislaved. Efter att förstudien för ombyggnation av Johan Orreskolan 

till förskola redovisats och förvaltningen fått ett uppdrag om att utöka förstudien till att hitta 

lösningar för en förskola centralt i Gislaved så har Fastighet- och Serviceförvaltningen startat 

denna genom att koppla in Tekniska förvaltningen för att kartlägga möjlig lokalisering av en 

förskola. Detta arbetet kommer att pågå under en tid framöver. Även alternativa lösningar i 

området kring Johan Orre kommer att prövas i denna förstudie. De lösningar som hittills 

varit uppe till diskussion, utöver Johan Orre, kräver samtliga en detaljplansändring för att 

kunna genomföras 

  

2.1.2 Uppföljning investeringar, Gislaveds Kommun 

Mnkr Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Kommunstyrelsen 1,5 0,4    

Räddningsnämnden 4,3 3,2    

Tekniska Nämnden 41,3 0    

Bygg- och 

Miljönämnden 
0,45 0    

Socialnämnden 7,1 0    

Fritidsnämnden 5,5 0,5    

Barn- och 

Utbildningsnämnden 
17,2 0    

Kulturnämnden 2,5 0,8    

Fastighet- och 

Servicenämnden 
99,7 0    

Summa 179,55 4,9    

Ekonomisk kommentar 

2.1.2.1 Uppföljning prioriterade investeringar 

Mnkr 
Total 

budget 

Summ

a 

nedlag

d t o m 

171231 

Slut-    

progno

s 

projekt

et 

Budget 

2018 

Progno

s U1 

Progno

s U2 

Progno

s U3 

Utfall 

U4 

Åsenskolan hus C 32 4 -1,8 16,3 3    

Sporthall 

Smålandsstenar 
48 0,5 0 32 -3,8    

Glashuset, tillbyggnad 23,5 0,3 0 16,3 4,5    

Centrala förskolor i 

Gislaved 
26,5 0,1 0 3,5 1    

Summa 130,0 4,9 -1,8 68,1 4,7    
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2.1.3 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärd

e 2018 

Uppföljni

ng 1 

Uppföljni

ng 2 

Uppföljni

ng 3 

Uppföljni

ng 4 

Andel ekologiska livsmedel (%) 45 37.2    

      

      

      

Kommentar nyckeltal 

Andelen ekologiska livsmedel framtaget per 31 december 2017. 

3 Sammantagen bedömning av kommunens resultat och 

effekter av verksamheten 

Den sammantagna bedömningen för Gislaveds kommun är att kommunen bedriver verksamhet med 

god kvalitet och en god måluppfyllelse. Det är ett arbete med förändrat arbetssätt och nytt styrnings- 

och ledningssätt som börjar få effekter. Det är en förflyttning som har börjat visa på resultat. Nu 

gäller det att hålla i och fortsätta för att det dels ska förflytta sig på en övergripande nivå, men också 

att spridningen ska nå ut till medarbetarna. Kommunens skatteintäkter ökar på grund av att budgeten 

utgår från ett mindre invånarantal än vad som faktiskt bor i Gislaveds kommun just nu. Samtidigt ökar 

årets utgifter för integrations- och eller folkhälsobidrag där bidraget drar nytta av 2016 års resultat 

men kostnaderna belastade dels 2017 års resultat och 2018 års resultat. Nämnderna visar på ett 

underskott som måste åtgärdas. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Det kommer att behövas ett aktivt arbete med 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 behöver upplevas som en mer attraktiv plats att bo, arbeta på samt att besöka. 

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 

marknadsförs. 

Den nya demokratiska spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav på organisationen. Det kommer 

att behövas en fortsatt utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Det driver 

också på krav att arbeta med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv 

Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, 

ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus är viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv. Tillsammans behöver Gislaveds kommun prioritera förebyggande och främjande 

arbete för barn och unga. 
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Kommunen behöver främja nybyggnation av bostäder och variationer av boendeformer för personer 

med olika behov. För att klara välfärden och leverera service och tjänster med rätt kvalitet kommer 

det bli än mer viktigt att ständigt utveckla verksamheten och utveckla nya arbetsmetoder. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §150 Dnr: KS.2018.62 1.4.1

Uppföljning 1, hela kommunen

Ärendebeskrivning
I samband med införande av ny styrmodell i Gislaveds kommun har
uppföljningen lyfts fram som en framgångsfaktor. Gislaveds kommun genomför
uppföljning vid fyra tillfällen per år där den första är framtagen under mars
månad.

Gislaveds kommun prognostiserar ett resultat på helår med 2,4 mnkr.
Nämnderna står för -4,6 mnkr och finansförvaltningen inklusive avskrivningar
för +7 mnkr. Tre nämnder visar underskott, tre nämnder visar överskott och
tre nämnder prognostiserar 0 resultat.

Fyra nämnder prognostiserar ett överskott på investeringar med totalt 4,9
mnkr. Detta överskott föreslås att Fastighet- och servicenämnden får använda
till investeringsmedel, vilket innebär att dessa nämnder redovisar ett
underskott i slutet på året om resultatet kvarstår.

Det pågår många stora och krävande arbeten i organisationen. Ett förändrat
arbetssätt, nya strukturer och nya roller påverkar också arbetet och det
kommer att behöva ta några år innan detta sitter fullt ut.

Det är viktigt att det nya arbetssättet får fäste och genomslag samtidigt som
det är av största vikt att ha tålamod och inte forcera detta arbete. Ett
samarbete över nämnds- och förvaltningsgränser samt inom nämnd/förvaltning
är ett måste där ett fokus på helheten måste vara prioriterat.

Lokalresurser och kompetensförsörjning är ett problem för flera nämnder. Det
är svårt att rekrytera personal vilket ställer högre kvar på den befintliga
personalen.

Beslutsunderlag
Uppföljning 12018 med helårsprognos, Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 118
Räddningsnämndens protokoll 2018-04-03, §22
Tekniska nämndens protokoll 2018-03-21, §20
Socialnämndens protokoll 2018-03-27, §38
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-03-28, §50
Kulturnämndens protokoll 2018-04-04, §7
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-04-09, §30
Fritidsnämnden protokoll 2018-04-03, §5
Fastighet- och servicenämndens arbetstutskotts protokoll 2018-03-28, §13
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2018
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 april 2018, § 14

Kommunstyrelsen beslutar

att barn- och utbildningsnämnden ska redovisa planerade åtgärder till
kommunstyrelsens sammanträde 13 juni 2018,

att socialnämnden ska redovisa planerade åtgärder till kommunstyrelsens
sammanträde 13 juni 2018, samt
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 150 (forts.)

att kulturnämnden ska redovisa planerade åtgärder till kommunstyrelsens
sammanträde 13 juni 2018.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsens prognostiserade överskott på investeringar med 0,4
mnkr får användas av fastighet- och servicenämnden,

att räddningsnämndens prognostiserade överskott på investeringar med 3,2
mnkr får användas av fastighet- och servicenämnden,

att fritidsnämndens prognostiserade överskott på investeringar med 0,5
mnkr får användas av fastighet- och servicenämnden, samt

att kulturnämndens prognostiserade överskott på investeringar med 0,8
mnkr får användas av fastighet- och servicenämnden, samt

att godkänna Uppföljning 1 2018 med helårsprognos, kommunen som
helhet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
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1. Nämndens uppgifter 

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter 

§1 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för 
barn, ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och 
regleras i Skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar även för tillämpliga delar i motsvarande 
fristående verksamheter. 

Uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. § 9 gällande ”Information om icke skolpliktiga 
ungdomar” har överförts från nämndens ansvarsområde till socialnämnden (beslut 
kf 2013-12-12, §154). 

Nämnden ansvarar även för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom 
gymnasieskolan samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, 
fristående högskolekurser samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för 
den kommunala organisationens behov. 

Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare (2010:197). 

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter 

§2 

Inom verksamhetsområdet som avses i 1 § svarar nämnden för: 

• Förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling 

• Förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet 

• Förslag till taxor och avgifter 

• Information om verksamheten till allmänhet, företag och organisationer samt till 
myndigheter inom kommunen 

• Medborgardialog och brukardialog 

• Uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer 

• Förenkling av regelbeståndet 

• Att i övrigt fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden 
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§3 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa och stimulera utvecklingen inom sitt 
verksamhetsområde samt verka för en god och effektiv tillämpning. 

§4 

Nämnden ska verka för en samverkan mellan nämnderna för att gemensamt nå kommunens 
övergripande mål. 

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, 
nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för sin verksamhet. 

§5 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de 
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

1.3. Delegering från kommunfullmäktige 

§6 

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

• nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

• nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
inom sitt verksamhetsområde, 

• fastställande av bidragsbelopp och interkommunal ersättning 

• utdelning av medel ur donationsfonder inom nämndens verksamhetsområde 

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§7 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och särskilt ange de 
åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i gällande lagstiftning 
ska kunna uppfyllas. 

 

2. Nämndens arbetsformer 

2.1. Sammansättning 

§8 

Barn- och utbildningsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 
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2.2. Ersättarnas tjänstgöring 

§9 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i 
ordningen. 

§10 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, 
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 

2.3. Inkallande av ersättare 

§11 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till barn- och utbildningskontoret som kallar ersättare. Den ersättare 
kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

2.4. Ersättare för ordföranden 

§12 

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt 

§13 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte 
delta i överläggningarna och inte heller i besluten. 
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3. Sammanträden 

3.1. Tidpunkt 

§14 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

3.2. Kallelse 

§15 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara 
ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordförande eller 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

3.3. Ordföranden 

§16 

Det åligger nämndens ordförande att: 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens 
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten och 
effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor. 

• främja samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen och 
kommunens övriga nämnder. 

• representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall. 

3.4. Justering av protokoll 

§17 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de 
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som ordförande 
ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller för utskottens 
protokoll. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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3.5. Yrkanden 

§NY 

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de yrkanden som har 
framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara skriftliga och överlämnas till 
ordförande när de framställs. 

3.6. Reservation 

§18 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

3.7. Protokollsanteckning 

§NY 

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt uttalande eller 
liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för protokollets innehåll, att avgöra om 
protokollet ska innehålla denna anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av 
innehållet i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet. 

3.8. Delgivning 

§19 

Delgivning med barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden, skolchefen eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 

3.9. Närvarorätt 

§20 

Förvaltningschef, nämndsekreterare och andra tjänstemän som ska föredra ärenden har rätt 
att delta på nämndens sammanträden. Personalföreträdare har även närvarorätt i enlighet med 
bestämmelser i kommunallagen 7 kap. §§ 10-19, samt kommunens  ”Riktlinjer kring 
personalföreträdare i nämnder”, fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-17, §238. 

3.10. Undertecknande av handlingar 

§21 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordförande eller av 2:e vice ordförande. I 
övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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4. Utskott 

§22 

Inom nämnden ska finnas två utskott. Ett arbetsutskott och en antagningsdelegation.  

Arbetsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av barn- och utbildningsnämnden. 
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.  

Antagningsdelegationen bereder antagning till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
Antagningsdelegationen består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

§23 

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens 
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§24 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

§25 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter i arbetsutskottet 
och minst två ledamöter i antagningsdelegationen begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

§26 

De ärenden som ska avgöras av barn- och utbildningsnämnden i dess helhet ska beredas av 
arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana 
ärenden till arbetsutskottet. När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till 
beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, 
besluta i ett ärende utan att arbetsutskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut. 

 

5. Kontaktpolitikerverksamhet 

§27 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att det ska finnas kontaktpolitikerverksamhet 
inom nämndens verksamheter. Nämnden bestämmer sammansättning, arbetsformer och 
genomförande. 
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6. Samverkansorgan 

§28 

Inom gymnasieskolan finns programråd/sektorsråd. Barn- och utbildningsnämnden 
bestämmer sammansättning och arbetsformer. 

 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §152 Dnr: KS.2018.77

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har den 12 mars 2018 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden
enligt förslag daterat den 14 februari 2018.

Med anledning av ny kommunallag som trädde i kraft från och med den
1 januari 2018 (SFS 2017:725), har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en
översyn av barn- och utbildningsnämndens reglemente. Reglementet har
uppdaterats gällande hänvisningar till kommunallagen och kommunens riktlinjer
avseende närvarorätt för personalföreträdare. Vidare har skrivningar kring
yrkanden och protokollsanteckning gjorts i enlighet med kommunstyrelsens
reglemente.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente, daterat
den 14 februari 2018
Barn- och utbildningsnämnden den 12 mars 2018, § 17
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2018
Kommunstyrelsen den 18 april 2018, § 134

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att inför kommande mandatperiod uppdra till
nämnderna att se över sina reglementen så att de generella delarna ser lika ut.

Carina Johansson (C) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Anders
Gustafsson (SD), Leif Andersson (-) och Gunnel Augustsson (S): Bifall till Maria
Gullberg Lorentsson (M) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden daterat den 14
februari 2018, samt

att inför kommande mandatperiod uppdra till nämnderna att se över sina
reglementen så att de generella delarna ser lika ut.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-03-12     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §17    Dnr: BU.2018.15   1  
 
Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny kommunallag fr.o.m. 2018-01-01 (SFS 2017:725), har barn- 
och utbildningsförvaltningen gjort en översyn av barn- och utbildningsnämndens 
reglemente. Reglementet har uppdaterats gällande hänvisningar till 
kommunallagen och kommunens riktlinjer avseende närvarorätt för 
personalföreträdare. Vidare har skrivningar kring Yrkanden och 
Protokollsanteckning gjorts i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att föreslå kommunfullmäktige att 
anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden enligt förslag daterat  
2018-02-14. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-02-26, §15, 
föreslå att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden enligt förslag daterat 2018-02-14. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente, daterat 
2018-02-14. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-14. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2018-02-21. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-26, §15. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden enligt förslag daterat 2018-02-14. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 
 







GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §151 Dnr: KS.2018.81

Ombildning av Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ekonomisk
förening till en stiftelse

Ärendebeskrivning
Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ekonomisk förening har utrett
möjligheterna att finnas kvar i nuvarande form som ekonomisk förening. I takt
med att omvärlden blir allt mer föränderlig behöver föreningens form ändra
karaktär för att kunna anpassa sig efter den förändrade marknaden samt att
kunna vidga sitt inflöde av finansiering.

En utredning som är gjord har konstaterat att en stiftelseform kan skapa större
förutsättningar för ett mer utvecklingsorienterat arbete. Stiftelsens ändamål blir
att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling.

Stiftarkapital kommer att utgöras av KGF:s kapitaldatabas samt ett mindre
kapital från Science Parksystemet i Jönköpings län.

Beslutsunderlag
Ombildning av Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län ekonomisk förening till
en stiftelse
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2018
Kommunstyrelsen den 11 april 2018, § 106

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S), Anton
Sjödell (M) och Leif Andersson (-): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget om att ombilda Kreditgarantiföreningen i Jönköpings
län ekonomisk förening till en stiftelse.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §154 Dnr: KS.2018.88 1.4.1

Överföring av 10 miljoner kr till Gislaved Energi Koncern AB för
uppdraget gällande IT-infrastruktur

Ärendebeskrivning
I fastställandet av Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021, KF § 139,
antogs att en satsning på IT-infrastruktur skulle genomföras med 10 miljoner
kronor. Satsningen innebär att skapa möjligheter för våra medborgare att få
samma villkor till en IT-infrastruktur. Medlen är avsedda att möjliggöra IT-
infrastruktur för de medborgare i Gislaveds kommun som inte har samma
förutsättningar som övriga medborgare i kommunen till en IT-infrastruktur.
Det är viktigt att våra kommuninvånare får samma förutsättningar oavsett var
de bor i kommunen. Det kan t. ex. handla om att gräva en sträcka för en
förening för att möjliggöra en anslutning.

Ett krav i uppdraget är att insatserna inte tillfaller endast en enskild individ. Vi
förutsätter att Gislaveds Energikoncern har en tät och nära kontakt med
fiberföreningarna för avstämningar samt att en fortlöpande kontakt och dialog
hålls med avdelningen hållbar utveckling på kommunstyrelseförvaltningen.

I beslutet som antogs framgår att en nyemission ska genomföras, först mellan
Gislaveds Kommun och Gislaveds Kommunhus AB och sedan mellan Gislaveds
Kommunhus AB och Gislaveds Energikoncern AB. Detta föreslås nu ersättas
av ett villkorat aktieägartillskott då detta är en enklare hantering. Hanteringen
måste ändå hanteras av ett tillskott i två steg, först till Gislaveds Kommunhus
AB från Gislaveds kommun och sedan från Gislaveds Kommunhus AB till
Gislaveds Energikoncern AB. Med villkorat aktieägartillskott menas att
Gislaveds Kommun som ägare har möjlighet att om omständigheter och
ekonomi finns, kunna kräva tillbaka beloppet.

Beslutsunderlag
Aktieägartillskott Gislaveds kommun - Gislaveds Kommunhus AB daterat den
12 april 2018
Kommunfullmäktige den 30 november 2017, § 139
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2018
Kommunstyrelsen den 18 april 2018, § 131

Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Agneta
Karlsson (M), Anders Gustafsson (SD) och Leif Andersson (-): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva kommunfullmäktiges beslut att genomföra en emission i två steg
under 2018 för satsningen på IT-infrastrukturen, först mellan Gislaveds
kommun och Gislaveds kommunhus AB och därefter mellan Gislaveds
kommunhus AB och Gislaveds Energikoncern AB och ersättas av:

att ett aktieägartillskott ges till Gislaveds Kommunhus AB på 10 miljoner
kronor för att genomföra IT-infrastruktursatsningen, samt



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 154 (forts.)

att Gislaveds Kommunhus AB genomför ett aktieägartillskott på 10 miljoner
kronor till Gislaved Energikoncern AB för att genomföra IT-
infrastruktursatsningen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-30     1(15) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §139    Dnr: KS.2017.43      
 
Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2021, hela kommunen  
 
Ärendebeskrivning 
Under våren fastställs de yttre begränsningarna och målen för 
nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Planeringsdirektiv 2018, 
med plan 2019-2021”. 
 
Planeringsdirektivet innehåller bl. a. planeringsförutsättningar, vision, mål, 
uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar 
för 2018 med plan för 2019-2021. Ett fastställande av planeringsdirektiv 
görs av fullmäktige i november för eventuella förändringar i 
förutsättningar för kommunen. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2017 beslutades att 
uppdra till förvaltningen att inarbeta ett par förändringar i 
planeringsdirektivet. Dokumentet har därefter daterats om till den 25 
oktober 2017. 
 
Kommunstyrelsen har den 8 november 2017 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021, majoritetens förslag daterat den 
25 oktober 2017 
Kommunstyrelsen den 8 november 2017, §306 
Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021, sverigedemokraternas förslag 
daterat den 30 november 2017 
 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 11:55-13:00, 14:50-15:20 och 16:45-
18:00. 
 
Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 
Ekonomichef Maria Martini inleder med att redovisa de övergripande 
ekonomiska förutsättningarna med utgångspunkt från kommunens nya 
styrmodell samt viktiga beståndsdelar i förslag till planeringsdirektiv 2018 med 
plan för 2019-2021, hela kommunen. 
 
Inledningsanförande 
Inledningsanförande från Marie Johansson (S), Maria Gullberg-Lorentsson (M), 
Carina Johansson (C), Anders Gustafsson (SD), Lennart Kastberg (KD), Fredrik 
Sveningson (L), Peter Bruhn (MP), Kelly Abdulrahman (V) och  
Erik Anderson (K). 
 
Yrkande, generella: 
Marie Johansson (S) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M), 
Peter Bruhn (MP), Anton Sjödell (M), Ove Gustavsson (S), Lisbeth Andersson 
(M), Tommy Stensson (S), Jörgen Karlsson (S), Margareta Lindgren (S) och 
Gunnel Augustsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag och till majoritetens 
samtliga tilläggsyrkanden. 

 
Carina Johansson (C) med instämmande av Linda Strömblad (C) och Bengt 
Petersson (C): Bifall till centerns samtliga yrkanden. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-30     2(15) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 139 (forts.) 
 
Anders Gustafsson (SD) med instämmande av Ulf Poulsen (SD), Mattias 
Johansson (SD), och Stefan Nylén (SD): Bifall till sverigedemokraternas förslag 
till Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 i sin helhet. 

 
Lennart Kastberg (KD): Bifall till kristdemokraternas och liberalernas samtliga 
yrkanden och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag och majoritetens  
tilläggsyrkanden. 
 
Fredrik Sveningsson (L): Bifall till liberalernas och kristdemokraternas samtliga 
yrkanden, till kommunstyrelsens förslag och till majoritetens tilläggsyrkanden 
förutom yrkandet under 6.2. Befolkningsutveckling och prognos. 
 
Lars Park (L): Bifall till liberalernas samtliga yrkande. 
 
Kelly Abdulrahman (V): Bifall till vänsterpartiets samtliga yrkanden och i övrigt 
bifall till majoritetens förslag. 
 
Erik Anderson (K): Bifall till kommunisternas samtliga yrkanden. 

 
Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 
 
Kapitel 5, God ekonomisk hushållning 
 
5.3 Mål och uppdrag 
5.3.2 Uppdrag 
 
Yrkande 
Maria Gullberg Lorentsson (M) för S, M och MP: Att ge i uppdrag till 
socialnämnden att öka kvaliteten i anhörigstödet. För detta uppdrag 
kompenseras socialnämnden med 750 tkr i höjd ram. 
 
Carina Johansson (C) med instämmande av Bengt Petersson (C): Bifall till Maria 
Gullberg Lorentssons (M) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentsson (M) yrkande 
mot avslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat att anta Maria 
Gullberg Lorentsson (M) yrkande. 

 
Yrkande 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en gemensam distributionscentral för Gislaveds 
kommun. Utredningen ska omfatta en ekonomisk beräkning samt en tidplan för 
genomförandet och ett förslag på organisatoriskt upplägg samt en definition på 
vad närproducerat är för kommunen. 
 
Carina Johansson (C) med instämmande av Bengt Petersson (C): Bifall till Marie 
Johanssons (S) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige har beslutat att anta Marie Johanssons (S) 
yrkande. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-30     3(15) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 139 (forts.) 
 
Yrkande 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram underlag för en gemensam kostorganisation i Gislaveds kommun med 
start 2019-01-01, inför kommunfullmäktiges behandling av planeringsdirektivet 
2019 i maj 2018. Kostorganisationen ska organisatoriskt tillhöra fastighet- och 
servicenämnden. 
 
Carina Johansson (C): Avslag på Marie Johanssons (S) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och Carina 
Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att anta Marie Johanssons (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 
NEJ-röst för avslag av Marie Johanssons (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 6 NEJ-röster. En ledamot avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att anta Marie 
Johanssons (S) yrkande. 
 
 
Yrkande 
Kelly Abdulrahman (V): Att socialnämnden får i uppdrag att utreda hur 
kvinnojourens ekonomiska förutsättningar kan säkras långsiktigt. 
 
Ulf Poulsen (SD): Bifall till Kelly Abdulrahmans (V) yrkande. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Kelly Abdulrahmans (V) 
yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kelly Abdulrahmans (V) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Kelly Abdulrahmans (V) yrkande. 
 
 
Yrkande 
Kelly Abdulrahman (V): Att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att 
utreda hur obehörig skolpersonal kan utbildas och få relevant examination för 
sin tjänst. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Kelly Abdulrahmans (V) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kelly Abdulrahmans (V) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Kelly Abdulrahmans (V) yrkande. 
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Kf § 139 (forts.) 
 
Yrkande 
Pia Skogsberg (KD): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att se över 
möjligheten att ge vidareutbildning till personal inom förskola och skola, för att 
höja kompetensen och få fastanställd personal (t.ex. säl- och kut-utbildningar 
via högskolor). Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Pia Skogsbergs (KD) yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Pia Skogsbergs (KD) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Pia Skogsbergs (KD) yrkande. 
 
 
Yrkande 
Lennart Kastberg (KD): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda 
möjligheten till att bygga en förskola på/vid Vitsippsgatan. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Lennart Kastbergs (KD) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Lennart Kastbergs (KD) yrkande. 
 

 
Yrkande 
Lennart Kastberg (KD): Att uppdra till socialnämnden att utreda möjligheten till 
att bygga ett trygghetsboende vid Vitsippan. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Lennart Kastbergs (KD) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Lennart Kastbergs (KD) yrkande. 
 
 
Yrkande 
Lennart Kastberg (KD): Att uppdra till tekniska nämnden att utreda 
möjligheten till att bygga en solcellspark i den inköpta tomten i närheten av 
motorbanan.  
 
Peter Bruhn (MP) för S, M och MP med instämmande av Marie Johansson (S): 
Bifall till Lennart Kastbergs (KD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige har beslutat att anta Lennart Kastbergs (KD) 
yrkande. 
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Kf § 139 (forts.) 
 
Yrkande 
Pia Skogsberg (KD): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att se över 
och utveckla lokalerna (kök, ventilation och provisoriska tillbyggnader) samt 
utegården på Sörgårdens förskola. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Pia Skogsbergs (KD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Pia Skogsberg yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Pia Skogsbergs (KD) yrkande. 

 
 

Yrkande 
Fredrik Sveningson (L): Att uppdra till socialnämnden att genom tillskapande av 
vårdbiträden avlasta vårdpersonals uppgifter som inte kräver vårdpersonalens 
kompetens och befogenhet. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Fredrik Sveningsons (L) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningson (L) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 

 
 

Yrkande 
Fredrik Sveningson (L): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att genom 
tillskapande av lärarassistenter avlasta pedagogisk personal uppgifter som inte 
kräver pedagogisk kompetens och pedagogisk utbildning. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Fredrik Sveningsons (L) 
yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningson (L) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 

 
Yrkande 
Fredrik Sveningson (L): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utvidga 
möjligheterna till Yrkesintroduktionsutbildning. 
 
Carina Johansson (C): Bifall till Fredrik Sveningssons (L) yrkande. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Fredrik Sveningsons (L) 
yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningson (L) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 
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Yrkande 
Fredrik Sveningson (L): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att 
tillsammans med näringslivet utveckla lärlingsutbildningar. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Fredrik Sveningsons (L) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningson (L) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 
 
 
Yrkande 
Fredrik Sveningson (L): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utvidga 
Yrkes-SFI med fler inriktningar. 
 
Carina Johansson (C): Bifall till Fredrik Sveningssons (L) yrkande. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Fredrik Sveningsons (L) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningson (L) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 
 

 
Yrkande 
Erik Anderson (K): Att kommunen undersöker om man kan få statliga bidrag 
via Boverket till tillgänglighetsinventering av flerfamiljshus, i syfte att söka 
framtida tillgänglighetsbidrag. 
 
Ulf Poulsen (SD) med instämmande av Stefan Nylén (SD): Bifall till Erik 
Andersons (K) yrkande. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande. 
 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 6 NEJ-röst. En ledamot avstår från 
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K) 
yrkande.  
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Yrkande 
Erik Anderson (K): Att anslå 0,5 miljoner i utredningsuppdrag i syfte att 
återuppstarta Östergården i Anderstorp för vårdboende samt utreda Solbacka i 
syfte att öppna upp för mer platser. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 31 JA-röster och 6 NEJ-röst. 12 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik 
Andersons (K) yrkande.  

 
 

Kapitel 6, Planeringsförutsättningar 
 
6.2 Befolkningsutveckling och prognos 

 
Yrkande 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Att skrivningen ändras till: 
"Befolkningsprognosen för Gislaveds kommun innebär att folkmängden under 
prognosperioden 2015-2025 ökar från idag 29 574 med ca 160 personer fram 
till 2025 med 29 734 personer. I en utblick mot år 2030 väntas tillväxten ha 
avtagit något och befolkningen då uppgå till strax över 29 729 invånare. 
Framförallt är det en hög inflyttning under åren 2015-2018 som ligger bakom 
den förväntade befolkningstillväxten. När denna sedan avtar väntas kommunen 
återgå till den nedåtgående trend som rådde dessförinnan. Prognosen tar 
hänsyn till Migrationsverkets prognoser. Det innebär att antagandena kring 
flyktinginvandringen såg annorlunda ut mellan åren. Därför görs ett antagande 
på att befolkningen 2018 uppgår till 29 550 invånare. Prognosen för perioden 
2015-2025 innebär följande: Denna prognos utgår från förutsättningarna före 
2015." 
 
Yrkande 
Carina Johansson (C): Att ett antagande görs på att befolkningen 2018 uppgår 
till 29 600 invånare, i övrigt bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) och Carina 
Johanssons (C) yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att anta Marie Johanssons (S) yrkande. 
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Kapitel 7, Budget 2018 
 
Yrkande 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Att i två steg göra struktursatsningar på 
vård- och omsorgspersonal. 2 miljoner kronor 2018 och 4 miljoner kronor 
2019. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag  
och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta Marie Johanssons (S) 
yrkande. 
 
 
Yrkande 
Erik Anderson (K): Att tillföra en miljon över liggande budget för 
personalbefrämjande åtgärder/struktursatsningar till lågavlönade och andra 
som halkar efter i lönehänseende gentemot exempelvis nyanställda inom 
bristyrken. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Andersons (K) yrkande. 
 
 
Yrkande 
Carina Johansson (C): Att barn- och utbildningsnämnden tillförs 500 tkr för en 
ny tjänst avseende kostutveckling. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
 
Yrkande 
Carina Johansson (C): Att barn- och utbildningsnämnden tillförs 425 tkr 
avseende livsmedel för att därmed skapa förutsättningar för att servera mat 
med högre kvalitet samt att de uppfyller svenska krav avseende djurhållning och 
övrig livsmedelsproduktion. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Carina Johanssons (C) yrkande. 
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Yrkande 
Carina Johansson (C): Att socialnämnden tillförs 425 tkr avseende livsmedel för 
att därmed skapa förutsättningar för att servera mat med högre kvalitet samt 
att de uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig 
livsmedelsproduktion. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
 
Yrkande 
Carina Johansson (C): Att socialnämnden tillförs 5 mnkr för att utöka antalet 
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen, både fasta och korttidsplatser. 
 
Fredrik Sveningson (L): Bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för avslag på Carina Johanssons (C) yrkande 
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 31 JA-röster och 17 NEJ-röst. En ledamot avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Carina 
Johanssons (C) yrkande.  
 
 
Yrkande 
Erik Anderson (K): Att tillföra socialnämnden en miljon över liggande budget, i 
syfte att stärka fältverksamheten. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Andersons (K) yrkande. 
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Yrkande 
Erik Anderson (K): Att tillföra barn- och utbildningsnämnden två miljoner över 
liggande budget. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Andersons (K) yrkande. 
 
 
Yrkande 
Carina Johansson (C): Att tekniska nämnden tillförs 1 000 tkr under 
planperioden 2018-2021 till att höja bidraget till enskilda vägar. 
 
Marie Johansson (S) och Jörgen Karlsson (S) för S, M och MP: Avslag på Carina 
Johanssons (C) yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för avslag på Carina Johanssons (C) yrkande 
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 12 NEJ-röst. Därmed har 
kommunfullmäktige beslutat att avslå Carina Johanssons (C) yrkande.  
 
 
Yrkande 
Carina Johansson (C): Att tekniska nämnden tillförs 500 tkr för att behålla 
belysningspunkter på landsbygden. 
 
Fredrik Sveningson (L): Bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 

 
Marie Johansson (S) och Jörgen Karlsson (S) för S, M och MP: Avslag på Carina 
Johanssons (C) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för avslag på Carina Johanssons (C) yrkande 
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 32 JA-röster och 15 NEJ-röst. 2 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Carina 
Johanssons (C) yrkande.  

 
 
Yrkande 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Att 10 miljoner kronor satsas på IT-
infrastruktur.  
 
Carina Johansson (C): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag  
och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta Marie Johanssons (S) 
yrkande. 

 
 

Yrkande 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Att genomföra en emission i två steg 
under 2018 för satsningen på IT-infrastrukturen, först mellan Gislaveds 
kommun och Gislaveds kommunhus AB och därefter mellan Gislaveds 
kommunhus AB och Gislaveds Energikoncern AB. 
 
Carina Johansson (C): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag  
och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta Marie Johanssons (S) 
yrkande. 
 

 
Investeringar, särskilda satsningar 
 
Yrkande 
Margareta Lindgren (S) för S, M och MP: Att prioriterade investeringen Johan 
Orre ändrar namn till Centrala förskolor i Gislaved. 
 
Carina Johansson (C): Bifall till Margareta Lindgrens (S) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Margareta Lindgrens (S) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat att 
anta Margareta Lindgrens (S) yrkande. 
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Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021, övriga 
 
Yrkande 
Erik Anderson (K): Att i texten skriva in att kommunen eftersträvar att 
respektera fackliga rättigheter och ha bra samarbete med de fackliga 
organisationerna. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Anderssons (K) yrkande. 

 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för avslag av Erik Andersons (K) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 1 NEJ-röst. 13 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige avslagit Erik Andersons (K) 
yrkande. 

 
 

Yrkande 
Erik Anderson (K): Att politiskt valda ska inneha ordförandeposten i samtliga av 
kommunen ägda bolag. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Anderssons (K) yrkande. 

 
 

Yrkande 
Erik Anderson (K): Att sänka kommunalrådens löner genom att återgå till 
tidigare system som beräknas på avtalsrörelsens utfall. Besparing en miljon. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Anderssons (K) yrkande. 
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Yrkande 
Erik Anderson (K): Att ha två istället för tre heltidsarvoderade kommunalråd. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Anderssons (K) yrkande. 

 
 
Yrkande 
Erik Anderson (K): Att kommunal likabehandling mellan olika ägarformer ska 
gälla när kommunala byggsubventioner ges. 
 
Marie Johansson (S) för S, M och MP: Avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och Marie 
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för avslag av Erik Andersons (K) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 1 NEJ-röst. 6 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige avslagit Erik Andersons (K) 
yrkande. 
 
 
Yrkande 
Anders Gustafsson (SD): Att Sverigedemokraternas förslag till 
Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2021 antas i sin helhet. 
 
Marie Johansson (S) och Lukas Yassin (MP) för S, M och MP med instämmande 
av Linda Strömblad (C): Avslag på sverigedemokraternas förslag till 
Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas förslag till 
Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2021 och kommunstyrelsens förslag 
till Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2021och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att anta kommunstyrelsens förslag till 
Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2021. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för avslag av Anders Gustafssons (SD) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Anders Gustafssons (SD) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 43 JA-röster och 5 NEJ-röst. En ledamot avstår från 
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Anders 
Gustafssons (SD) yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att fastställa 
skattesatsen för 2018 i Gislaveds kommun till 22:13 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag att 
uppdra till kommunstyrelsen att tekniskt justera ramarna efter fattade beslut av 
reviderat planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021, samt att uppdra till 
nämnderna att fastställa sina planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021 
senast den 31 december 2017, med de av fullmäktige beslutade förändringar 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge i uppdrag till socialnämnden att öka kvaliteten i anhörigstödet. För 

detta uppdrag kompenseras socialnämnden med 750 tkr i höjd ram, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 

gemensam distributionscentral för Gislaveds kommun. Utredningen ska 
omfatta en ekonomisk beräkning samt en tidplan för genomförandet och 
ett förslag på organisatoriskt upplägg samt en definition på vad 
närproducerat är för kommunen, 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en gemensam 

kostorganisation i Gislaveds kommun med start 2019-01-01, inför 
kommunfullmäktiges behandling av planeringsdirektivet 2019 i maj 2018. 
Kostorganisationen ska organisatoriskt tillhöra fastighet- och 
servicenämnden, 

 
att uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att bygga en 

solcellspark i den inköpta tomten i närheten av motorbanan, 
 
att   skrivningen i kapitel 6.2 Befolkningsutveckling och prognos ändras till: 

 
"Befolkningsprognosen för Gislaveds kommun innebär att folkmängden 
under prognosperioden 2015-2025 ökar från idag 29 574 med ca 160 
personer fram till 2025 med 29 734 personer. I en utblick mot år 2030 
väntas tillväxten ha avtagit något och befolkningen då uppgå till strax 
över 29 729 invånare. Framförallt är det en hög inflyttning under åren 
2015-2018 som ligger bakom den förväntade befolkningstillväxten. När 
denna sedan avtar väntas kommunen återgå till den nedåtgående trend 
som rådde dessförinnan. Prognosen tar hänsyn till Migrationsverkets 
prognoser. Det innebär att antagandena kring flyktinginvandringen såg 
annorlunda ut mellan åren. Därför görs ett antagande på att befolkningen 
2018 uppgår till 29 550 invånare. Prognosen för perioden 2015-2025 
innebär följande: Denna prognos utgår från förutsättningarna före 2015." 
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att 10 miljoner kronor satsas på IT-infrastruktur, 
 
att genomföra en emission i två steg under 2018 för satsningen på IT-

infrastrukturen, först mellan Gislaveds kommun och Gislaveds 
kommunhus AB och därefter mellan Gislaveds kommunhus AB och 
Gislaveds Energikoncern AB, 

 
att i två steg göra struktursatsningar på vård- och omsorgspersonal, 

2 miljoner kronor 2018 och 4 miljoner kronor 2019, 
 
att prioriterade investeringen Johan Orre ändrar namn till Centrala 

förskolor i Gislaved, 
 
att fastställa skattesatsen för 2018 i Gislaveds kommun till 22:13 kr, 
 
att  godkänna förslag till revidering av ”Planeringsdirektiv 2018 med plan 

2019-2021, daterat den 25 oktober 2017, 
 
att  uppdra till kommunstyrelsen att tekniskt justera ramarna efter fattade 

beslut av reviderat planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021, samt 
 

att  uppdra till nämnderna att fastställa sina planeringsdirektiv 2018, med plan 
2019-2021 senast den 31 december 2017, med de av fullmäktige 
beslutade förändringar. 

 
 

Reservationer  
Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Bengt Petersson (C), Lars-Ove 
Bengtsson (C), Linda Strömblad (C) och Inga-Maj Eleholt (C) reserverar sig till 
förmån för sina egna yrkanden. 

 
Anders Gustafsson (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson (SD), Stefan Nylén 
(SD) och Mattias Johansson (SD) reserverar sig till förmån för sina egna 
yrkanden. 
 
Fredrik Sveningson (L) och Lars Park (L) reserverar sig till förmån för sina egna 
yrkanden. 
 
Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD) reserverar sig till förmån för 
sina egna yrkanden. 
 
Kelly Abdulrahman (V) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. 
 
Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. 

 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala bolag 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/FAX E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225
332 80 Gislaved Gislaved 0371-940 79 gislaved.se

ÄKTIEÄGARTILLSKOTT
Aktieägare

Organisation: Gislaveds Kommun
Organistionsnummer: 212000-0514
Postnummer 332 80
Ort Gislaved
Telefonnummer 0371-810 00
Antal aktier i bolaget 1 000

Aktiebolag

Aktieägartillskott lämnas till Gislaveds Kommunhus AB (559084-6191) enligt de villkor som
följer nedan.

Belopp som omfattas:

………10 000 000………………………………………..SEK

Aktieägartillskott sker i form av:

……Kontanta medel……………………………………………………….

Villkor
Gislaveds Kommun, ägare till samtliga aktier i Gislaveds Kommunhus AB, tillskjuter
härmed såsom villkorat aktieägartillskott 10.000.000 kronor.
 
Det sålunda tillskjutna tillskottet skall återbetalas till Gislaveds Kommun så snart det enligt
fastställd balansräkning finns fritt eget kapital tillgängligt och återbetalning inte står i strid
med aktiebolagslagen.

Detta aktieägartillskott finns upprättat i två exemplar, där parterna tar varsitt exemplar.

Gislaved 2018………………. Gislaved 2018 ………………………

……………………………………………. ……………………………………………..

Gislaveds kommun Gislaveds Kommunhus AB
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §149 Dnr: KS.2018.86 1.4.1

Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022, hela kommunen

Ärendebeskrivning
Under våren beslutas kommunfullmäktiges mål och förutsättningar för
nämnderna genom beslut om ”Planeringsdirektiv 2019, med plan 2020-
2022”.

Planeringsdirektivet innehåller bl. a. planeringsförutsättningar, vision, mål,
förslag till skattesats, eventuella uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt
direktiv och ekonomiska ramar för 2019 med plan för 2020-2022.

Beslutsunderlag
Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2018
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 april 2018, § 15

Yrkande
Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022, samt

att besluta skattesatsen till 22,13 kronor.

Protokollsanteckning
Anders Gustafsson (SD), Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C) och
Fredrik Sveningson (L) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet
behandlas av kommunfullmäktige den 17 maj 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

Planeringsdirektiv 2019 med plan 
2020-2022 

Gislaveds kommun 
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1 Inledning 

Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv är det övergripande och överordnade styrdokumentet som 

innehåller planperiodens förutsättningar. 

 

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på sin nivå. De ska 

omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Planeringsdirektivet fastställs av 

kommunfullmäktige i november månad och därmed är 2019 års budget fastställd i sin helhet. 

Nämndernas planeringsdirektiv fastställs i respektive nämnd i december 2018. Bolagens ägardirektiv 

arbetas årligen om. 

2 Gislaveds kommuns styrmodell 

Gislaveds kommun styrmodell är ett samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och 

gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa att de 

politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens 

organisation. 

  

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad 

man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar. 

  

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga 

styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med 

personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra 

verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. 

  

Styrmodellen illustreras av nedanstående bild. 
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3 Värdegrund 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter 

att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. 

  

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I 

mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. 

  

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens mångkulturella 

profil. 

  

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som inte 

äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

  

4 Vision 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till. 

  

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. 
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5 God ekonomisk hushållning 

Vad är ”god ekonomisk hushållning” för Gislaveds kommun? Kommunallagen anger att kommuner 

ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på 

ett ansvarsfullt sätt. 

  

Vad ska kommunen göra? 

 För kommunen skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning 

  

 För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” 

  

 För personalfrågor skall anges de personalpolitiska mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning” 

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att nå 

visionen utifrån vad som anges i de prioriterade områdena. För de prioriterade områdena anges mål 

för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för kommunen är god ekonomisk 

hushållning. 

  

5.1 Finansiella mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är följande: 

  

  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Resultatnivån under 

femårsperioden 2017-2021 ska 

uppgå till i genomsnitt minst 30 

mnkr per år * 

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) måste vara positivt om 

ekonomin inte ska försämras. En försämrad ekonomi innebär mindre 

resurser till verksamheten. För att klara kommunen framtida 

pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 30 mnkr. 

Mål 2 

Investeringar exkl. taxefinansierad 

(vatten renhållning) verksamhet 

ska för perioden 2017-2021, som 

genomsnitt, finansieras till 100 % 

med egna medel. 

Finansiering. Hur stor del av investeringarna som finansieras med egna 

medel visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med 

sparade skattemedel. Om denna finansiering är under 100 % tvingas 

kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar 

räntekostnaderna och en mindre del av skatteintäkterna kan användas 

till verksamheterna. 

. 

5.2 Personalpolitiska mål 

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns följande 

personalpolitiska mål. 

  

  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Gislaveds kommun ska vara den 

ledande offentliga arbetsgivaren i 

Sverige. 

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Våra 

medarbetare har en utvecklande arbetssituation och trivs på arbetet. 

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi ska 

lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet som invånarna 

förväntar sig. 
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5.3 Mål och uppdrag 

5.3.1 Mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål: 

5.3.1.1 Barns lärande 

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 näringslivet och samhället i övrigt. Mångfald 

driver utvecklingen framåt och vi möts ofta mellan generationer och kulturer. 

Tillsammans prioriterar vi förebyggande och främjande arbete för barn och ungdomar. 

  

  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Främja barn och ungas 

uppväxtvillkor. 

Kommunens verksamheter behöver gemensamt kraftsamla och 

samverka med andra för att skapa trygga uppväxtvillkor för barn och 

unga. Tillsammans med beskrivningen av målområdet, Barnslärande, 

utgör detta beskrivning av målet ”främja barn och ungas 

uppväxtvillkor”. 

   

5.3.1.2 Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

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 variation av boendeformer är 

attraktiv att bo i och besöka. Människor möts i Gislaveds kommun.. 

  

  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Utveckla attraktiva livsmiljöer för 

invånare i vår kommun. 

Det ska byggas fler bostäder, för alla målgrupper i olika miljöer i hela 

kommunen. För att fler ska flytta hit och färre härifrån vill vi mer aktivt 

och strategiskt marknadsföra det vi har, allt som vi gör bra och kan 

erbjuda. En fortsatt viktig fråga är att prioritera utveckling av all 

infrastruktur såsom vägar, tåg, kollektivtrafik, fiber m.m. 

   

5.3.1.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan  

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter en fördjupad samverkan 

med näringslivet som präglas av tillit och förtroende. 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. 
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  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Fördjupa samarbetet med 

näringslivet. 

Samarbetet ska präglas av tillit och förtroende. Kunskapsutbyte mellan 

näringsliv och kommun är en förutsättning för att lyckas. Samverkan 

underlättar expansion och nyetablering av företag som i sin tur leder 

till fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Stöd till företagens 

kompetensförsörjning är en mycket prioriterad fråga 

   

 

5.4 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Kritiska kvalitetsfaktorer kommer att analyseras och följas upp i samtliga uppföljningsrapporter år 

2019. 

5.5 Målgrupp 

5.5.1 Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet. 

Beskrivning 

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad fiberutbyggnad särskilt 

kritiskt. 

5.6 Verksamhet 

5.6.1 Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behov av mark. 

Beskrivning 

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns 

uppdaterade detaljplaner. 

5.6.2 Samverkan internt och externt. 

Beskrivning 

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som externt 

särskilt kritiskt. 

5.7 Medarbetare 

5.7.1 Hållbart medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för att nå 

goda resultat. 

Beskrivning 

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations 

förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och 

landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för 

medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på 

engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare 

på detta engagemang. 
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5.7.2 Friska medarbetare är en grundförutsättning. 

Beskrivning 

Gislaveds kommun ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed 

hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. 

5.8 Ekonomi 

5.8.1 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar. 

Beskrivning 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt 

att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga. 

5.8.2 God ekonomisk hushållning. 

Beskrivning 

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt. 

6 Planeringsförutsättningar 

Som grund för planeringen görs en analys och slutsatser dras kring kommunens förutsättningar på en 

övergripande nivå inför planperioden. Nämnderna tar hänsyn till detta i sina respektive 

planeringsdirektiv. 

6.1 Kommunens övergripande styrande dokument 

Planeringsdirektivet i ett större perspektiv 

Vision 2040, kommunplan och översiktsplan utgör den politiskt långsiktiga inriktningen för 

kommunens planering. En kommunplan kommer att arbetas fram under 2019. Gislaveds kommuns 

utvecklingsarbete kan dock inte ses som isolerat från omvärlden. Kommunen är en del av en logisk 

kedja som börjar eller slutar med den internationella nivån. Det handlar om samverkan på flera nivåer 

för den gemensamma utvecklingen. För varje nivå finns det strategiska dokument som tillsammans 

bildar en logisk kedja. De mål kommunen sätter relaterar till de mål och strategier som finns på 

regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Detta för att säkra en hållbar utveckling i 

kommunen och i omvärlden. 
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Kommunens övergripande strategiska styrdokument 

I arbetet med att utarbeta en budget som leder i riktning med de prioriterade områdena och mål är 

det av stor vikt att även de strategiska styrdokumenten beaktas. 

Planeringsdirektivet tillsammans med kommunens översiktsplan och kommande kommunplan är de 

tre styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmaste åren på ett 

kommungemensamt och övergripande plan. Till detta kommer ett antal strategiska styrdokument 

inom vissa områden, en del av dem utgår från krav i lagstiftningen. Nedan anges några exempel: 

 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020 

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet 2017-2019 

 Handlingsprogram för internt skydd 2017-2019 

 Informationssäkerhetspolicy 

 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 

 Bredbandsstrategi 

 Energistrategi för Gislaveds kommun 2011-2020 

 med flera 

6.2 Befolkningsutveckling och prognos 

Nedan följer 2018 års befolkningsprognos. Prognosen använder genomsnittlig statistik för Gislaveds 

kommun för de senaste tre till fem åren och förväntad utveckling bygger på SCB:s prognos för riket. 

Kommunspecifika justeringar har gjorts där kommunens statistik skiljer sig från rikets. 
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Befolkningsprognos för Gislaveds kommun 2018-2022 

       

Folkmängdstabell      

Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 323 325 329 332 334 336 

1-5 1 765 1 801 1 807 1 815 1 826 1 832 

6 358 347 380 386 388 394 

7-15 3 371 3 396 3 392 3 454 3 510 3 536 

16-18 1 131 1 148 1 161 1 164 1 171 1 184 

19 333 340 361 348 358 374 

20-24 1 659 1 555 1 491 1 492 1 478 1 477 

25-39 4 995 5 061 5 087 5 091 5 124 5 154 

40-59 7 994 7 911 7 896 7 867 7 828 7 743 

60-64 1 715 1 769 1 748 1 736 1 745 1 801 

65-79 4 351 4 376 4 394 4 466 4 497 4 500 

80-84 791 821 875 865 894 932 

85-89 554 525 531 544 537 549 

90-94 233 249 251 258 262 268 

95-w 56 65 67 69 74 70 

Summa 29 629 29 691 29 772 29 887 30 027 30 151 

       

Förändringstabell      

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inflyttning 1 509 1 418 1 425 1 448 1 467 1 453 

Utflyttning 1 412 1 397 1 387 1 378 1 373 1 375 

Flyttnetto 97 21 39 70 94 78 

       

Födda 314 321 324 327 330 332 

Döda 274 280 281 283 284 286 

Födelsenetto 40 40 43 44 46 46 

       

Folkmängd 29 629 29 691 29 772 29 887 30 027 30 151 

Folkökning 151 62 81 115 140 124 

Alla siffror avser den 31/12 respektive år. Faktisk folkmängd för 2017. Prognosen bygger på antagande fram till feb 2018. 

 

Prognosen 2018 visar att invånarantalet i Gislaveds kommun kommer att öka under hela 

prognosperioden 2018-2022. Föregående prognos (se Utblick 2019) visade en mindre folkökning. 

Orsakerna till förändringen är en ökad befolkningstillväxt generellt i Sverige och ett ökat flyttnetto 

(inflyttning - utflyttning). Sverige har den relativt högsta befolkningstillväxten sedan år 1861 och 

ökningstakten väntas vara fortsatt hög de kommande åren, men minska på längre sikt. I Gislaveds 

kommun har flyttnettot varit negativt under åren 2000-2012. I genomsnitt var de utrikes inflyttade 

176 personer per år under samma period. Prognosen pekar på ca 415-450 utrikes inflyttade de 

kommande åren. Prognosens utveckling av detta följer SCB:s prognos (april 2017) och delvis 
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Migrationsverkets prognos (feb 2018). 

Det är främst i åldrarna 0-19 samt 65 år och äldre som ökningen är störst under prognosperioden. 

Åldrarna 1-6 fortsätter öka och en uppgång väntas för åldrarna 7-15 och 16-19. Antalet unga vuxna 

(19-24 år) minskar något, för att sakta öka mot slutet av prognosperioden. Förvärvsarbetande åldrar 

(25-65 år) minskar något i kommunen enligt prognosen. Efter år 2020 kommer åldrarna 80-84 öka 

ytterligare, då personer födda efter 1940 kommer in i gruppen. För prognos 2018-2022 i 

ettårsklasser, se bilaga. 

Det finns en betydande osäkerhet kring antalet utrikes inflyttade till Sverige, både på kort och på lång 

sikt. Tillfälliga uppehållstillstånd, gränskontroller, försörjning vid anhöriginvandring är exempel på 

faktorer som gör både in- och utvandring svår att prognostisera. Osäkerhet finns också för 

flyttåldrarna 19-29 år och för de yngsta åldrarna, då de inte är födda när prognosen gjordes. Även för 

de allra äldsta finns en osäkerhet. Om större avvikelser uppkommer den närmsta tiden, kommer det 

påverka prognosen på sikt eftersom avvikelse förstärks för varje år som går. Därför görs ett 

antagande att befolkningen i Gislaveds kommun uppgår till 29 600 invånare år 2019. I februari 2018 

hade Gislaveds kommun 29 615 invånare. 

6.3 Utgångspunkt 

Service och välfärd 

Den nya demokratiska spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav på organisationen. Det kommer 

att behövas en fortsatt utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Det driver 

också på krav att arbeta med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv. 

Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, 

ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus är viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv. Tillsammans behöver Gislaveds kommun prioritera förebyggande och främjande 

arbete för barn och unga. 

Framtiden kommer att ställa krav på en effektiv och flexibel kommun. Ekonomiska förutsättningar 

kommer fortsatt stå i fokus då vi är mycket påverkade av det som sker i vår omvärld. 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 omställningar, är flexibel och förändrar 

arbetssätten 

Samhälle och demokrati 

Gislaveds kommun behöver upplevas som en mer attraktiv plats att bo, arbeta på samt att besöka. 

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 

marknadsförs. Växande platser kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra 

till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Därför är det viktigt att kommunen har en 

strategi för att säkra en hållbar tillväxt och utveckling där medborgare, näringsliv, civilsamhälle med 

fler involveras. 

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Det kommer att behövas ett aktivt arbete med 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. 

Hållbar utveckling kräver samarbete och styrning på flera nivåer samtidigt, (nationell, regional, 
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kommunal och lokal nivå). Samverkan och dialog med andra kommer bli alltmer viktigt och Gislaveds 

kommun behöver intensifiera samarbetet med andra genom utvecklade former för dialog för 

inflytande och delaktighet. 

Arbetsgivare 

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Med våra ca 2 900 tillsvidare- och 

visstidsanställda är vi kommunens största arbetsgivare. Våra yrkesgrupper är representerade av 

ca 300 befattningar och bildar tillsammans en bredd av jobb som gör skillnad, vi gör svensk välfärd 

med tjänster och service. 

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas i våra strävanden att 

skapa den goda verksamhet som medborgarna förväntar sig. 

Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under de 

kommande åren beräknas mer än 10 % av Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension, 

samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som 

lämnar den. Framtidens personalförsörjning kommer att ställa stora krav på att kommunen är en 

attraktiv arbetsgivare och det är väsentligt med ett fortsatt arbeta med strategiskt personalarbete. 

6.4 Ekonomiska förutsättningar 

6.4.1 Bokslut 2017 

Nämnd, tkr Nettokostnad Resultat 

Kommunstyrelsen 98 466 7 748 

Överförmyndarnämnden 2 746 580 

Räddningsnämnden 31 830 244 

Tekniska nämnden 42 983 1 018 

Barn- och utbildningsnämnden 773 287 3 249 

Socialnämnden 595 488 -2 583 

Fritidsnämnden 36 042 2 365 

Kulturnämnden 33 278 1 333 

Bygg- och miljönämnden 14 243 -726 

Fastighets- och servicenämnden -6 421 1 578 

Totalt 1 621 942 14 806 

6.4.2 Skatteunderlagsprognoser 

Skatteunderlagsprognos 18:5, 20180215. 

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 

procent 2018. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i 

omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. SKL räknar med att svensk BNP växer något 

långsammare 2019 än 2018. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk 

ekonomi börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte ökar alls 2019 sker det en 

snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå 

mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den 

snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit 

tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart 
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och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag 

återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, 

positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits. 

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. 2019 förväntas tillväxten i 

investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan 

växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar 

långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det att SKL räknar med att kalenderkorrigerad BNP 

växer med knappt 2,9 procent 2018, 2,4 procent 2019 och 1,6 procent 2020. 

Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det naturligt med överskott i de offentliga 

finanserna. 

 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BNP* 3 2,7 2,9 2,4 1,6 1,4 

Sysselsättning, timmar* 2 1,7 1,5 0 –0,5 0,1 

Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 6,3 6,3 6,4 6,5 

Timlön, 

nationalräkenskaperna 

2,3 3 2,9 3,2 3,4 3,4 

Timlön, 

konjunkturlönestatistiken 

2,4 2,5 2,9 3,2 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF 1,4 2 1,8 1,9 2,1 2 

Konsumentpris, KPI 1 1,8 1,6 2,3 2,9 2,6 

Realt skatteunderlag 2,5 1,5 1,1 0,6 –0,1 0,7 

Befolkning 15–74 år 0,9 1,1 0,6 0,7 0,4 0,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Det förväntas en försvagad skatteunderlagstillväxt framåt. Beräkningarna bygger på att den långa 

konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med 

konjunkturell balans i slutet av 2020. 

Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt kommunerna kunnat vänja sig vid under 

konjunkturuppgången 2010–2016 nu dämpas betydligt. Efter flera år med mycket höga ökningstal  

väntas nu en mer genomsnittlig ökningstakt 2018 och därefter ett par år med relativt svag ökning. 

Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss 

konjunkturtoppen. Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med i år. Detta 

motverkas endast i viss utsträckning om lönerna stiger för snabbt. 

6.4.3 Antaganden 

 Skatteunderlaget är beräknat utifrån ett invånarantal på 29 600 alla åren i planperioden. 

 Skattesatsen är 22,13 kronor. 

 Utgångsläget för ramar 2019 är 2018 års nivå. Dessa har justerats med inflationsuppräkning 

på 1,25 % och ca 1 % i effektivisering för 2019, 2020, 2121 och 2022. 

 Justeringar utifrån demografiförändringar utgår. En justering utifrån skatteunderlaget hade 

medfört att nämnderna hade fått lämna ifrån sig ekonomiska resurser för att kommunen som 

helhet ska kunna få en ekonomi som klarar sig i de förändringar i skattetillväxten vi står inför. 

 Löneökningar kompenseras till nämnderna inför fastställandet av planeringsdirektivet. I detta 
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planeringsdirektiv ligger de centralt. 

 Kapitaltjänstkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med 

bokslut. 

 Förändringar av hyror mellan åren korrigeras inför fastställandet av planeringsdirektivet. 

  

7 Budget 2019 

Driftbudget 

  

Övergripande 

driftsbudget 2019 

med plan 2020-2022 

     

      

Belopp i tusentals 

kronor (tkr) 

Budget Budget BUDGET BUDGET BUDGET 

Nämnd/styrelse 2018 2019 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen -103 360 -104 084 -103 696 -103 324 -102 961 

varav 

Kommunstyrelsens 

medel till förfogande 

818 818 818 818 818 

varav evenemang/klubb 400 400 400 400 400 

Överförmyndarnämnde

n 

-3 398 -3 398 -3 398 -3 398 -3 398 

Teknisk nämnd -36 630 -34 451 -33 266 -32 075 -30 875 

Socialnämnden -591 755 -586 546 -581 408 -576 344 -571 288 

Räddningsnämnd -30 615 -30 130 -29 646 -29 162 -28 676 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

-774 706 -768 150 -761 694 -755 339 -748 999 

Fritidsnämnden -35 760 -39 424 -39 195 -38 972 -38 752 

Fastighet- och 

servicenämnden 

58 443 57 274 56 090 54 892 53 678 

Kulturnämnden -33 929 -33 769 -33 615 -33 467 -33 322 

Bygg- och miljönämnd -13 679 -13 658 -13 639 -13 623 -13 609 

Löneuppräkning -22 969 -62 688 -104 962 -155 740 -207 136 

Pers.befr 

åtgärder/Struktursatsnin

gar 

-4 210 -9 210 -10 210 -11 210 -11 210 

Summa nämnder -1 592 569 -1 628 233 -1 658 639 -1 697 764 -1 736 546 

      

Pensioner -115 696 -113 840 -117 458 -129 861 -127 441 

KP 66 000 68 244 70 564 72 963 72 963 

Kapitalkostnadsintäkter 98 048 93 563 88 059 84 819 84 819 

Avskrivningar -74 497 -69 372 -63 137 -59 933 -59 933 

Budget Kapitalkostnad -

 att fördela 

-100 496 -100 496 -100 496 -100 496 -100 496 

Välfärdsmedel 31 078 22 200 13 320 0 0 
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Övergripande 

driftsbudget 2019 

med plan 2020-2022 

     

Skatteintäkter 1 353 158 1 391 650 1 428 463 1 468 357 1 510 318 

Inkomstutjämning 289 062 287 860 291 264 300 174 307 218 

Kostnadsutjämning 1 570 1 569 1 569 1 569 1 569 

Regleringsbidrag/-avgift 4 659 13 024 20 322 18 033 9 571 

LSS-utjämning -744 -744 -744 -744 -744 

Kommunal 

fastighetsavgift 

49 416 49 736 49 736 49 736 49 736 

Finansiella intäkter 4 041 4 041 4 041 4 041 4 041 

Finansiella kostnader -72 0 0 0 0 

Räntebelastning 

pensionsskuld 

-802 -1 016 -1 042 -1 274 -1 096 

Summa finansiering 1 604 725 1 646 420 1 684 462 1 707 385 1 750 526 

Resultat 12 156 18 187 25 824 9 620 13 980 

Budgeterat resultat i % 

av skatter och 

utjämning 

0,72% 1,04% 1,44% 0,52% 0,74% 

      

  

Investeringar, skattefinansierat 

Nämnd, tkr 
Investeringsbudg

et 2019 

Investeringsbudg

et 2020 

Investeringsbudg

et 2021 

Investeringsbudg

et 2022 

Kommunstyrelsen 1 700 1 700 1 700 900 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 

Räddningsnämnden 3 900 1 300 5 900 5 900 

Tekniska nämnden 36 000 66 000 61 000 21 000 

Barn- och utbildningsnämnden 6 700 7 000 7 300 7 300 

Socialnämnden 7 200 7 100 7 100 7 100 

Fritidsnämnden 3 300 1 000 700 700 

Kulturnämnden 4 000 2 000 2 000 2 000 

Bygg- och miljönämnden 100 100 100 100 

Fastighets- och 

servicenämnden 
107 000 112 000 245 000 245 000 

Totalt, skattefinansierade 

investeringar 
169 900 198 200 330 800 290 000 

 

Investeringar taxefinansierad verksamhet 

Nämnd/styrelse, tkr 
Investeringsbudg

et 2019 

Investeringsbudg

et 2020 

Investeringsbudg

et 2021 

Investeringsbudg

et 2022 

Tekniska nämnden 14 000 20 000 21 400 20 000 
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Investeringar, särskilda satsningar 

Fastighet/objekt, tkr 

Total budget 

särskilda 

satsningar 

Investerings

budget 

2019 

Investerings

budget 

2020 

Investerings

budget 

2021 

Investerings

budget 

2022 

Glashuset 23 550 250    

Centrala förskolor 26 500 21 500    

Sporthall Smålandsstenar 48 000 15 000    

Väg Smålandsstenar 

(Haghultsleden) 
101 000 

21 000 45 000 40 000  

Förstärkning interna ITnät 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Skolomorganisation Anderstorp 30 000 15 000 15 000   

Inredning skola 5 700 1 700 2 000 2 000  

Vård- och omsorgsboende 

inredning 
4 000 

 2 000 2 000  

Totalt särskilda satsningar 250 750 77 450 67 000 47 000 3 000 

Resultatbudget 

Resultatbudget, mnkr 
Bokslut  

2017 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Verksamhetens nettokostnader 1 -1 569 -1 645 -1 681 -1 718 -1 770 

varav pensioner      

avskrivningar -74 -74 -69 -63 -60 

Verksamhetens nettokostnader 2 -1 643 -1 719 -1 750 -1 781 -1 830 

      

Skatteintäkter 1 310 1 353 1 392 1 428 1 468 

Generella statsbidrag 367 375 373 376 369 

Finansnetto 2 3 3 3 3 

Årets resultat 36 12 18 26 10 
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Finansieringsbudget 

Finansieringsbudget, mnkr 
Bokslut  
2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

      

Årets resultat 36 12 18 26 10 

Avskrivningar 74 74 69 63 60 

Ökning av kortfristiga skulder 65 -20 0 0 0 

Ökning långfristiga skulder 2 36 41 18 247 

Summa tillförda medel 176 102 129 107 317 

      

Nettoinvesteringar -148 -190 -129 -108 -316 

Ökning kortfristiga placeringar 35 30 0 0 0 

Ej likvidpåverkande poster 2 -1 0 1 0 

Minskning långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Ökning varulager 0 0 0 0 0 

Ökning kortfristiga fordringar 21 15 0 0 0 

Minskning långfristiga skulder -29 0 0 0 0 

Summa använda medel -119 -145 -129 -107 -317 

      

Förändring av rörelsekapital 57 -43 0 0 0 

      

Årets kassaflöde/förändring av 

rörelsekapital 
     

Likvida medel vid årets början 36 93 50 50 50 

Likvida medel vid årets slut 93 50 50 50 50 

Förändring av likvida medel 57 -43 0 0 0 
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Balansbudget 

Balansbudget, mnkr 
Bokslut  
2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 1 381 1 497 1 556 1 601 1 857 

Omsättningstillgångar 266 178 178 178 178 

Summa tillgångar 1 647 1 675 1 734 1 779 2 035 

      

Skulder, avsättningar och eget kapital      

Eget kapital 1 130 1 142 1 160 1 186 1 196 

Avsättningar 51 54 57 60 63 

Skulder 466 479 517 532 776 

Summa skulder, avsättningar och 

eget kapital 
1 647 1 675 1 734 1 778 2 035 

      

Soliditet 68,6 % 68,2 % 66,9 % 66,7 % 58,8 % 

 

7.1 Nyckeltal 

Nyckeltal Beskrivning av nyckeltal Utfall 2017 

Andelen sjukfrånvaro (%) Total sjukfrånvaro. 6,6 % 

Andelen upplevd mycket gott eller 

gott bemötande (%) 

Servicemätningen görs årligen genom 

60 stickprov på inkommande 

telefonsamtal till kommunen. 

Bedömning görs av utomstående 
företag. 

56 % mycket gott bemötande. 

35 % gott bemötande. 

9 % medelgott bemötande. 

Andelen ekologiska livsmedel (%) Inköp av ekologiska livsmedel inom 

kommunen. 

37,3 % 

AndelenHME-index ska vara 75 % 

eller högre 

SverigesKommuner och Landsting 

(SKL) har tagit fram en modell för att 

kontinuerligtutvärdera 

arbetsgivarpolitiken i kommuner med 

bäring på Hållbartmedarbetar-

engagemang (HME). Det är nio 

gemensamma enkätfrågor som 

tillsammansbildar ett totalindex för 

Hållbart 

medarbetarengagemang(HME). 

77 % 

Andelen tillgång till bredband för 

invånare i Gislaveds kommun 

Statistik från Poost och telestyrelsen 

visar Gislaveds andel hushållmed 

tillgång till bredband om 100 Mbit. 

72 % 
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8 Kommunala bolag 

Kommunens kommunkoncern är grunden för att säkerställa att de politiska målen och uppdragen 

uppfylls. Styrningen sker utifrån de mål som politikerna sätter upp och de resultat som ska uppnås. 

  

  

Ekonomiska riktlinjer 

De bolag som är helägda av Gislaveds Kommunhus AB ska enligt ägardirektiven följa de beslut om 

planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds 

Kommunhus AB. 

Bolagen ska ersätta Gislaveds Kommunhus AB för Management fee (förvaltningskostnader). 

Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning. 

Beloppet som ska fördelas utgår från en beräknad kostnad som korrigeras tillbaka till bolagen i slutet 

på året om denna kostnad blir lägre än den förväntade. Om kostnaden däremot skulle överstiga den 

beräknade kostnaden kan denna aldrig bli högre för bolagen. 

Bolag % fördelning utifrån omsättning 

Gislaved Energi Koncern AB 40% 

Gislaved Näringsliv AB 2% 

Gislavedshus AB 56% 

Gisletorp Lokaler AB 2% 

Aktieutdelning till Gislaved Kommunhus AB 

Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade 

instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB. 

Bolag 
Aktieutdelning enligt 

ägardirektiv 
Budgeterat belopp, tkr 

Gislaved Energi Koncern AB Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 

2,5 %. plus 25 % av vinsten för 

koncernen 

2 163 

AB Gislavedshus Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 1 % 

125 

Gisletorp Lokaler AB Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 
2,5 % 

33 

Enter Gislaved AB Ingen aktieutdelning 0 

Gislaveds Kommunhus AB  1 424 

Borgensavgifter 

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 

december och kommunen fakturerar i januari året efter. 
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Bolagens omsättning 2017 

Bolag Omsättning 2017, tkr 

Gislaved Energi Koncern AB 131 565 

Enter Gislaved AB 9 311 

AB Gislavedshus 163 706 

Gisletorp Lokaler AB 5 371 

  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-03-28     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §50    Dnr: BM.2018.6   042  

 

Uppföljning 1 (U1) med helårsprognos 2018 för bygg- och 

miljönämnden  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska upprätta en uppföljning 1 (U1) med helårsprognos 2018. 

 

Kommunstyrelsen har upprättat tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen 

under 2018. Uppföljning 1 (U1) behandlas av kommunfullmäktige den 17 maj 

2018. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning 1 (U1) med 

helårsprognos för år 2018. Prognosen visar ett resultat på +200 tkr främst 

beroende på att rekrytering av planarkitekt har dröjt.  

 

Bygglovsintäkterna beräknas överstiga budget, men är svåra att prognostisera 

då det är så mycket beroende på vad som ansöks. Övriga enheter beräknas 

följa budget. 

 

Verksamheterna har arbetat aktivt med nämndens mål och bedöms vara på god 

väg, dock finns en hel del utvecklingsåtgärder kvar att göra.  

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-03-12 - Bmau §50 

Tjänsteskrivelse Prognos uppföljning 1 (U1) 

Uppfoljning 1 -  2018 - Namnd 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att ta uppföljning 1 (U1) med helårsprognos 2018 som sin egen 

 

att överlämna prognosen, uppföljning 1 till kommunfullmäktige 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Uppföljning 1 -  2018 - Nämnd 

Bygg- och miljönämnden 
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1 Grunduppdrag 

Bygg- miljönämndens grunduppdrag är att genom god tillsyn och tillståndsgivning aktivt bidra till att 

de nationella miljömålen uppfylls. 

Nämndens verksamhet består av tre enheter, miljöenheten, bygg- och planenheten samt kart/ 

mätenheten. 

Nämndens grunduppdrag är att utöva god tillsyn, bra och effektiv tillståndsgivning samt bidra till en 

god samhällsbyggnad. 

Nämndens uppdrag omfattar alla invånare, verksamhetsutövare och besökare i Gislaveds kommun, 

Nämnden skall med sitt uppdrag möjliggöra, förebygga och begränsa, i sig motsägelser, men man 

skall möjliggöra verksamhet och byggnation genom planläggning och försiktighetsmått. Förebygga 

att skadlig mat tillhandahålls, byggfel eller miljöutsläpp eller annan miljöstörning och sist men inte 

minst begränsa den miljöstörning eller belastning som finns. 

Nämndens verksamhet är beroende av specialutbildad personal med en god social kompetens som 

har möjlighet att ha en bra kompetensutveckling under anställningen. 

1.1 Uppföljning 

Målgrupp 

Va-planen behöver revideras för att ge tydlighet och rättssäkerhet. 

Bygglov direkt justeras något efter samtal med info och KC. Blir något försenat. 

Samtal med Gnosjö om samverkan GIS pågår 

Medarbetare 

VA-planen behöver revideras för att ge medarbetarna bättra struktur och riktlinjer. 

Överlämningen av enkla handläggningsuppgifter till KC hänger på Castorbehörigheter. 

Verksamhet 

Revidering av VA-plan behöver revideras för att handläggningen skall vara effektiv. 
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1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 God service 

Beskrivning 

Alla som kommer i kontakt med Bygg- och miljöförvaltningen ska känna att de fått god service i 

form av: 

-gott bemötande 

-hög kompentens 

-god tillgänglighet 

Verksamhetsområde BM 

Stab/administration 

Lovgivnings-/tillståndsverksamhet 

Tillsynsverksamhet 

Planverksamhet 

Kart- och mätverksamhet 

Energirådgivning 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-19 

 

Kommentar 

Finns en liten varning på miljö, men där pågår ett åtgärdsprogram som är påbörjat. 

Åtgärdsprogrammet innebär att alla arbetar aktivt med "rättelsetrappan" och mycket mer muntlig 

kommunikation. 

Planering finns för att det ska hållas två informationsmöten under året, det första kommer att 

hållas under våren och fokusera på livsmedelsföretagare. Detta för att utöka den proaktiva 

insatsen, med ingången att vi ska vara hjälp till självhjälp. 
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1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Fungerande processer 

Beskrivning 

Bygg- och miljöförvaltningen måste ha fungerande processer för att säkerställa att verksamheterna 

arbetar med att uppfylla sina grunduppdrag. Fungerande processer innebär att processerna ses 

över och uppdateras regelbundet, att medarbetare känner till processerna och att processerna 

finns dokumenterade. 

Verksamhetsområde BM 

Stab/administration 

Lovgivnings-/tillståndsverksamhet 

Tillsynsverksamhet 

Planverksamhet 

Kart- och mätverksamhet 

Energirådgivning 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-19 

 

Processkartläggningen är uppstartad och har kommit en bra bit på väg. Bygg- och planenheten och 

kart- och mätenheten har gått igenom och dokumenterat sina processer. Men här krävs lite mer 

tid för implementering. Miljöenheten arbetar nu med sin processkartläggning. Och kommer under 

det arbetet också att se över vad som kan förenklas. 

Förvaltningen har ett åtgärdsprogram som håller på att implementeras. Det behövs fungerande 

handläggningsrutiner och gemensamma bedömningskriterier. Detta är under utarbetning men tid 

krävs för att få allt på plats. 

1.2.2.2 God digital utveckling 

Beskrivning 

Bygg- och miljöförvaltningen ska sträva efter att all handläggning ska ske digitalt, vi ska skapa e-

tjänster och e-blanketter för våra målgrupper, vi ska uppdatera våra hemsidor med relevant 

information, vi ska digitalisera alla kommunens detaljplaner och vi ska ha ändamålsenliga 

arbetsredskap. 
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Verksamhetsområde BM 

Lovgivnings-/tillståndsverksamhet 

Tillsynsverksamhet 

Planverksamhet 

Kart- och mätverksamhet 

Energirådgivning 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-19 

 

All handläggning är idag digital, den delen som inte går att få digital idag är "grannehöranden". 

För komma vidare behövs digital e-legitimation. Denna fråga äger inte Bygg- och miljö. E-blanketter 

finns framtagna och kan lanseras när det finns tillgång till digital e-legitimation. 

Handlingsplan för hur digitaliseringen av detaljplaner ska göras håller på att tas fram. 

1.2.2.3 Kompetenta medarbetare 

Beskrivning 

Kompentens i alla former är nödvändig för att säkerställa en effektiv verksamhet. Bygg- och 

miljöförvaltningen måste ha rätt kompetens på rätt position, de flesta positioner är experttjänster 

vilka kan kräva en högre utbildningsnivå, vissa positioner kräver hög social kompetens och det 

krävs utbildning i relevanta forum under året. 

Verksamhetsområde BM 

Stab/administration 

Lovgivnings-/tillståndsverksamhet 

Tillsynsverksamhet 

Planverksamhet 

Kart- och mätverksamhet 

Energirådgivning 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-19 
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Förändringsarbete pågår, hela förvaltningen är involverad, enklare skrivningar, "rättelsetrappan", 

utbildningar i motiverande samtal, klarspråkssvenska planeras under året. 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 En attraktiv arbetsgivare 

Beskrivning 

För att medarbetare ska stanna och bidraga till en väl fungerande verksamhet krävs att bygg- och 

miljöförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna måste ges möjlighet till 

kompetensutveckling, arbetsplatsen måste erbjuda god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och det 

måste finnas ett gott ledarskap i form av lyhörda och tydliga chefer. 

Verksamhetsområde BM 

Stab/administration 

Lovgivnings-/tillståndsverksamhet 

Tillsynsverksamhet 

Planverksamhet 

Kart- och mätverksamhet 

Energirådgivning 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-19 

 

Medarbetarenkäten visar bra siffror på alla enheter utom miljö, analys pågår och åtgärdsprogram 

är under införande. Dessutom kommer det en ny medarbetarenkät under april månad. 

1.2.3.2 Fungerande processer 

Beskrivning 

Bygg- och miljöförvaltningens olika verksamheter måste ha fungerande processer för att 

medarbetarna ska kunna säkerställa att de arbetar på rätt sätt för att uppfylla verksamheternas 

grunduppdrag. Fungerande processer innebär att processerna ses över och uppdateras 

regelbundet, att medarbetarna känner till processerna och att processerna finns dokumenterade 

Verksamhetsområde BM 

Stab/administration 



Bygg- och miljönämnden, Uppföljning 1 -  2018 - Nämnd8(12) 

Lovgivnings-/tillståndsverksamhet 

Tillsynsverksamhet 

Planverksamhet 

Kart- och mätverksamhet 

Energirådgivning 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-19 

 

Arbete pågår med processkartläggning på miljöenheten, utvecklingsarbete pågår på övriga enheter. 

Implementeringstid erfordras för att få nya rutiner på plats. 

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 Prognossäkerhet 

Beskrivning 

För att långsiktigt kunna utföra verksamhetsuppdrag och planera verksamheten samt göra 

nödvändiga prioriteringar och omfördelningar krävs god prognossäkerhet. 

Verksamhetsområde BM 

Stab/administration 

Lovgivnings-/tillståndsverksamhet 

Tillsynsverksamhet 

Planverksamhet 

Kart- och mätverksamhet 

Energirådgivning 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-19 

 

Alla enheter har omarbetat både konteringar och aktiviteter för att bättre kunna följa 

verksamheten i budgetredovisningarna. Plus en mognad hos enhetscheferna. 
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1.2.4.2 Kostnadseffektivt 

Beskrivning 

Kostnaden ska spegla vad som är nödvändig och tillräcklig tid, varken för mycket eller för lite 

arbete. 

Verksamhetsområde BM 

Stab/administration 

Lovgivnings-/tillståndsverksamhet 

Tillsynsverksamhet 

Planverksamhet 

Kart- och mätverksamhet 

Energirådgivning 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-19 

 

Översyn pågår på miljö. 
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2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Nettoresultat 13 679 200    

      

Bruttoinvesteringar      

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Vakans på plan under del av 2018, bygglov går något lite bättre än beräknat. Dock en stor 

osäkerhet på bygglov eftersom det är mycket konjunkturkänsligt. 

2.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Bygg- och plan 3 311 200    

Kart- och Mät 2 695 0    

Miljö 3 221 0    

Stab+ nämnd 4 452 0    

Summa Nettoresultat 13 679 200    

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

Bygg- och plan har en vakant tjänst, planarkitekt under del av året. Bygglovsansökningarna pekar på 

att det blir i enlighet eller något bättre än budget. 

Övriga verksamheter är helt i enlighet med budget. 

2.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 
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2.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 

2.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärde 

2018 
U1 U2 U3 Utfall U4 

      

      

      

      

Kommentar nyckeltal 
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3 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Framtida utmaningar och utveckling 

Den stora utmaningen är att göra den stora "kulturvändningen" som nu pågår. Det kommer att 

krävas ytterligare tid för implementeringen av det "nya" arbetssättet. Den stora utmaningen idag är 

att hitta kompetenser framförallt på plansidan, men även på övriga områden. 

Det finns en fråga från Länsstyrelsen att kommunen har möjlighet att överta tillsyn för vissa B-

tillsynsobjekt. Förvaltningen är tveksam på om det är rätt tid att göra detta nu. 

Det har precis kommit en SOU: utredning som pekar på att det bör införas tillståndsplikt för 

försäljning av tobak. Detta kommer i så fall att bli en process som liknar den som idag finns för 

alkoholtillstånd. Detta blir i så fall en helt ny verksamhet. Registeringen som finns idag är bara en 

notering, ingen prövning. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-04-09     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §30    Dnr: BU.2018.27   1.4.1  
 
Uppföljning 1 per 2018-03-31  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar i helårsprognos 2018 per 2018-03-31, 
Uppföljning 1, ett underskott på 1 000 tkr. Med anledning av prognosen 
kommer barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en extra uppföljning 
per 2018-04-30. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-04-09, §27, 
föreslå 
att godkänna Uppföljning 1, daterad 2018-04-09 
att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige 
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa extra 

uppföljning per 2018-04-30 på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i maj. 

 
Beslutsunderlag 
Uppföljning 1, daterad 2018-04-09. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-09, §27. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna Uppföljning 1, daterad 2018-04-09 
att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige 
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa extra 

uppföljning per 2018-04-30 på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i maj. 
  
 

Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 
Samtliga områden  
 
 



 

Uppföljning 1 -  2018 - Nämnd 

Barn- och utbildningsnämnden 
2018-04-09  
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1 Grunduppdrag 

1.1 Uppföljning 

Målgrupp 

Lärande och resultat 

Andelen obehöriga elever till gymnasiets nationella program var vid höstterminens slut cirka 30 %. 

En del av förklaringen är att ett stort antal elever varit kort tid i Sverige. Samtliga högstadieskolor 

kommer att erbjuda omfattande stöd för att öka antalet behöriga elever bl.a. genom lovskolor 

under vårterminen och utökad läxhjälp. 

Elevernas skola 2018 visar att i princip alla i elever i årskurs 5 och årskurs 8 anser att de kan nå 

kunskapskraven om de försöker. Eleverna i årskurs 5 anser att deras lärare förväntar sig att de ska 

göra sitt bästa och de anser också att lärarna förklarar så de förstår. En tredjedel av eleverna i 

årskurs 8 anser att lärarna inte får dem att tro på sig själva i sitt skolarbete. Slutsatsen är att 

insatserna inom kompetensutbildningsprogrammet "Inkluderande lärmiljöer" riktad mot 

högstadieskolorna, som präglas av utgångspunkten att ha höga förväntningar och att skapa ett 

tillgängligt lärande för alla elever, är nödvändigt. 

I Skolinspektionens förskoleenkät hösten 2017 redovisas att vårdnadshavarnas uppfattning av 

barnens utveckling och lärande inom förskolan är mycket högt. Pedagogerna uppfattar dock att 

flera områden inom läroplansmålen som teknik, naturkunskap och matematik, behöver utvecklas. 

Slutsatsen är att satsningarna på språkutveckling behöver knytas samman med övriga läroplansmål. 

Trygghet 

Uppföljning i elevernas skola 2018 visar olika resultat beroende på elevernas ålder. Enkäten 

omfattar årskurserna 2, 5 och 8 i grundskolan. Resultaten har sjunkit något i alla årskurser och 

behöver analyseras vidare för att identifiera vilka orsaker som kan ligga bakom. 

I förskoleenkäten hösten 2017 anser vårdnadshavarna att barnen till hög grad känner sig trygga i 

förskolan. 

Delaktighet 

Vårdnadshavarna anser i förskoleenkäten hösten 2017 att barns inflytande i förskolan är på en hög 

nivå. 

Endast en dryg tredjedel av eleverna i årskurs 8 anser att de har inflytande över undervisningens 

innehåll och att de får påverka på vilket sätt de ska arbeta med olika arbetsuppgifter. Detta 

förstärker slutsatsen om att de åtgärder som redovisas under lärande och resultat är behövliga för 

att stärka elevernas självkänsla och känsla av sammanhang. 
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Medarbetare 

Ledarskap 

Under året har ytterligare insatser skett för att förstärka ett aktivt pedagogiskt och kommunikativt 

ledarskap. Genom att öka antalet skolledare ges möjlighet till ett närmare chef- och ledarskap. 

Kommungemensamma kompetensutvecklingsinsatser har gjorts för att stärka chefernas 

kommunikativa ledarskap. 

Delaktighet 

Under året kommer arbetet med att utveckla den nya styrmodellen ta sikte på att involvera 

medarbetarna i att förbättra respektive enhets resultat utifrån verksamheternas identifierade 

kritiska kvalitetsfaktorer. 

Under året kommer också arbetet med ett nytt samverkansavtal sätta fokus på arbetsplatsträffarna 

där medarbetarnas inflytande och påverkan kan utvecklas. 

God fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

Varje område genomför ett löpande organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete som följs upp i 

kommande medarbetarenkäter. På förvaltningsnivå redovisas och diskuteras för verksamheterna 

gemensamma slutsatser regelbundet mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. 

Verksamhet 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Inom verksamheterna pågår ett parallellt arbete med att knyta de kritiska kvalitetsfaktorerna till 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

En del av kvalitetsarbetet följs upp inom kommunens styrmodell och kommer att ligga som grund 

för uppföljningen av verksamheternas utveckling. Flera utbildningsinsatser har skett under hösten 

2017 och början av 2018 för att implementera det nya arbetssättet samtidigt som de lokala 

enheterna utformar egna mål och följer upp de kritiska kvalitetsfaktorerna. 

Behörig och kompetent personal 

Genom den förändrade skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar har behörigheten på 

dessa skolor förbättrats under läsåret. 

Särskilda utbildningsinsatser sker genom satsning på speciallärare och specialpedagoger. Lärare 

stimuleras att delta i Lärarlyftet II för att utvidga sina ämnesbehörigheter. Under året kommer 

särskilda kompetensinsatser riktas mot lärare inom högstadiet för att möta de ökade kraven på 

undervisning inom programmering. 

För att stärka personal som är obehöriga genomförs löpande utbildningsinsatser för att öka 

förståelsen och kunskapen om verksamhetens innehåll och förutsättningar. 



Barn- och utbildningsnämnden, Uppföljning 1 -  2018 - Nämnd 5(11) 

Lärmiljöer 

Kompetensutvecklingsprogrammet ”Inkluderande lärmiljöer” pågår i tre av kommunens skolor 

fram till 2019. Erfarenheterna från programmet kommer successivt att användas i 

utvecklingsarbetet för övriga skolor. Förändringsarbetet som startades på de fem ”nya” skolorna i 

Gislaved och Smålandsstenar innebär att skolorna arbetar systematiskt för att uppnå likvärdighet 

där gemensamt förhållningssätt är grundläggande. 

Inom förskolan visar resultatet av Skolinspektionens förskoleenkät hösten 2017 att barnens 

inflytande ligger på en god nivå. 

I alla verksamheter sker ett fortlöpande utvecklingsarbete kring ett modernt och digitalt lärande. 

Den enskilt största kompetensutvecklingsinsatsen sker på den lokala GETT-mässan. Samtidigt finns 

det lärspridare inom samtliga verksamheter som är ett kontinuerligt stöd för utveckling. 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 Lärande och resultat 

Beskrivning 

Barns/elevers utveckling i lärandet och godkända resultat. Alla elever ska utvecklas till sin maximala 

potential. 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-04-05 

I elevernas skola 2018 anser 98 % i årskurs 5 att de kan nå kunskapskraven om de försöker och 

drygt 95 % anser att deras lärare förväntar sig att de ska göra sitt bästa. 98 % anser också att 

lärarna förklarar så de förstår. I årskurs 8 sjunker siffrorna något men 93 % tror de kan nå 

kunskapskraven samtidigt anser nästan 30 % att lärarna inte får dem att tro på sig själva i sitt 

skolarbete. 

I Skolinspektionens förskoleenkät hösten 2017 redovisas vårdnadshavarnas uppfattning av barnens 

utveckling och lärande. Värdet i Gislaveds kommun är 8,8, riket 8,6, på en tiogradig skala. Vad 

gäller anpassning till barnens behov är siffran 7,2 och riket 7,1. 
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1.2.1.2 Trygghet 

Beskrivning 

Barns/elevers och vårdnadshavares upplevelse av trygghet i verksamheterna. 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-04-05 

I årskurs 2 anser sig 85 % vara trygga i skolan, i årskurs 5 är det 87 % och i årskurs 8 sjunker 

siffran till 78 %. Enkäten som är riktad till vårdnadshavare från alla årskurserna anser 82 % att 

eleverna är trygga i skolan. 

I förskoleenkäten hösten 2017 svarar vårdnadshavarna med värdet 8,8, riket 8,8, på en tiogradig 

skala att barnen känner sig trygga i förskolan 

1.2.1.3 Delaktighet 

Beskrivning 

Barns/elevers inflytande och delaktighet, bl.a. avseende möjligheten att påverka undervisningen. 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-04-05 

Vårdnadshavarna anser i förskoleenkäten att barns inflytande i förskolan är värdet 8,4, riket 8,4 på 

en tiogradig skala. 

Endast 35 % av eleverna i årskurs 8 anser att de har inflytande över undervisningens innehåll. 

Knappt 40 % menar att de får påverka på vilket sätt de ska arbeta med olika arbetsuppgifter. 

1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Behörig och kompetent personal 

Beskrivning 

Lärare med lärarlegitimation och rätt behörighet för de ämnen de undervisar i samt kompetent 

personal för övriga befattningar i förskola och skola. 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-04-05 

Den totala lärarbehörigheten inom grundskolan är cirka 73 %. Av de tjänstgörande lärarna varierar 
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behörigheten i respektive ämne från 37-100 %. Framförallt är behörigheten i praktiskt-estetiska 

ämnen lägre. Fem av 16 grundskolor understiger snittet inom kommunen. Inom gymnasieskolan är 

behörigheten cirka 84 %. 

1.2.2.2 Systematiskt kvalitetsarbete 

Beskrivning 

Alla som arbetar i förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, 

analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 

verksamheten. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i 

förskola och skola ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. 

 

1.2.2.3 Inkluderande lärmiljöer 

Beskrivning 

Inkluderande lärmiljöer där barn och elever får ökad insikt i demokratins villkor och processer och 

upplever sig som delaktiga och medskapande i förskola och skola. Personalen utvecklar såväl 

kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder och system för att åstadkomma goda 

förutsättningar för lärande. 

Lokaler och utemiljö av god standard som är utformade för den verksamheten som ska bedrivas.  

Utrustning och lärverktyg för ett modernt och digitalt lärande. 

 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 Ledarskap 

Beskrivning 

Arbetsplatsen präglas av ett tydligt och kommunikativt ledarskap. 

 

1.2.3.2 Delaktighet 

Beskrivning 

Inflytande och delaktighet i planering och genomförande av verksamhetens uppdrag. 
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1.2.3.3 God fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

Beskrivning 

Arbetsplatsen präglas av god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-04-05 

Sjukfrånvaron 2017 uppgick till 5 %. 

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 Effektiv resursfördelning 

Beskrivning 

Nämndens resurser fördelas efter verksamheternas behov och uppdrag med hänsyn till barn- och 

elevgruppers olika behov och förutsättningar. 

 

1.2.4.2 Effektiv resursanvändning 

Beskrivning 

Nämndens verksamhet bedrivs med effektiv resursanvändning och med god ekonomisk 

hushållning. 
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2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Nettoresultat 774 706 -1 000    

      

Bruttoinvesteringar 17 200 0    

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Prognosen redovisar ett underskott för året med 1 000 tkr. 

De främsta orsakerna till underskottet avser grundskolan med ett underskott på 5 000 tkr, främst 

beroende på omställning av flera skolområden med minskade intäkter från asyl- och 

schablonersättningar. Även skolskjutskostnaderna ökar med 1 000 tkr främst beroende på utökade 

taxikostnader för enskilda elever. Underskottet möts av beräknade överskott inom 

förskoleverksamheten, gymnasiesärskolan och interkommunala kostnader för gymnasieelever. 

2.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Förskola, pedagogisk 

omsorg 
182 305 1 000    

Fritidshem 33 939 0    

Förskoleklass 16 394 0    

Grundskola 310 881 -5 000    

Grundsärskola 13 810 200    

Fritidsgårdar 2 778 200    

Gymnasieskola 132 457 1 000    

Gymnasiesärskola 5 421 1 300    

Vuxenutbildning 15 396 200    

Högskolan på 

hemmaplan 
1 648 300    

Musikskolan 14 916 0    

Nämnd och 

administration 
12 865 300    

Gemensamma 

verksamheter 
31 896 -500    

Summa Nettoresultat 774 706 -1 000    
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Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

2.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 

2.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 

2.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärde 

2018 
U1 U2 U3 Utfall U4 

Nettokostnad/barn i förskola 116 257     

Nettokostnad/barn i fritidshem  31 285     

Nettokostnad/barn i förskoleklass  49 324     

Nettokostnad/elev i grundskola  93 172     

Nettokostnad/elev i grundsärskola  428 467     

Nettokostnad/elev i gymnasieskola  110 116     

Nettokostnad/elev i gymnasiesärskola  169 000     

Nettokostnad/elev i vuxenutbildning  40 168     

Nettokostnad/elev i musikskola  9 323     

Kommentar nyckeltal 
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3 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Bedömningen av nämndens verksamhet utifrån första kvartalets information ger en 

sammanfattande bild att tilldelade resurser i huvudsak nyttjas effektivt. Beträffande måluppfyllelse 

inom de olika verksamheterna är utfallet varierande. Behörigheten till gymnasiets nationella 

program efter höstbetygen 2017 ger anledning till ökade ansträngningar under vårterminen 2018. 

Förskoleverksamheten klarar trots en fortsatt ökad efterfrågan att erbjuda plats inom lagstadgad 

tidsram. Mer fördjupad uppföljning av verksamheterna och förväntade effekter kommer att ske vid 

uppföljning 2. 

Framtida utmaningar och utveckling 

De främsta utmaningarna inom samtliga verksamheter är att rekrytera behörig personal. 

Underskottet av utbildad personal kräver ett fortsatt utvecklingsarbete där behörig personal får ta 

ett utökat ansvar. För att skapa balans mellan olika uppdrag där undervisning och lärande står i 

centrum kommer arbetssätt och arbetsfördelning behöva utvecklas. Frågan om hur nya 

yrkeskategorier kan komplettera de traditionella rollerna i verksamheterna för att få bästa möjliga 

effekt av de olika kompetenserna behöver prövas. Ytterligare satsningar med kommunala medel 

för att stimulera kompetensutveckling till behöriga yrkeskategorier är nödvändiga. Ett fortsatt 

förändringsarbete som ger förutsättningar till en likvärdig undervisning kan kräva ytterligare 

strukturförändringar men också kraftfulla kompetensinsatser för att uppnå ett tillgängligt lärande 

för alla elever. 

Som en följd av den positiva befolkningsutvecklingen behövs en fortsatt utbyggnad av 

verksamhetslokaler inom såväl förskola som skola. Vid ökade krav på mindre barngrupper i 

förskolan kommer lokalbehovet att öka ytterligare utöver effekten av befolkningsutvecklingen. 

Ett viktigt ställningstagande kommer att vara på vilket sätt eller om Gislaveds kommun kommer att 

ta del av statens nya strukturbidrag riktat till grundskolan. Beroende på om statens krav på den 

kommunala egeninsatsen kan mötas kommer verksamheten att kunna förstärkas inom en 

treårsperiod med motsvarande ett femtiotal årstjänster. Beroende på utfall behöver olika planer 

och strategier utvecklas. 

För att utveckla gymnasieutbildningar som möter arbetsmarknadens behov i regionen krävs en 

utveckling av såväl innehåll som utrustning. Ett fortsatt brett utbud av gymnasieprogram och 

yrkesvuxutbildningar kan komma att kräva resurstillskott. 
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Ekonomisk uppföljning 2018

Ärendebeskrivning
Ekonom Sara Wingren redogör för årets första uppföljning och prognos.

Fastighet- och serviceförvaltningen går totalt sett bra och prognosen visar på
ett överskott om 100 tkr jämfört med budget. Förvaltningen är mitt uppe i en
stor förändring vad gäller både arbetssätt, organisation, kultur och
rekryteringar. Arbetet kommer fortgå under 20 18.

För att mäta och följa upp verksamheten på leverans, kundnöjdhet, samverkan,
trivsel och engagemang kommer enkäter att tas fram. Förvaltningen har en
stor utmaning med vakanser, vilket gör att personalkostnaden är lägre under
perioden. Rekryteringar pågår och några även inne i slutfasen men det
påverkar vår flexibilitet och leverans till våra kunder. Detta kommer dock att
balanseras genom externt inköpta tjänster under året för att leverera
uppdraget.

Elförbrukningen har inledningsvis på året varit högre än budget på grund av den
kalla årstiden. Detta kommer att utjämnas under sommarperioden.

Hittills i år har förvaltningen hokfört investeringar för 7,5 mnkr. Budgetram för.
hela 2018 är 99,7 mnkr. Kostnaden för de fyra projekt som är prioriterade av
kommunfullmäktige är budgeterad till 66 mnkr.

Nästa prognos kommer att göras efter augusti månad men förvaltningen gör
uppföljningar till fastighet- och servicenämnden vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag
Uppföljning 1 -2018 Fastighet- och servicenämnden

Fastighet- och servicenämnden beslutat

godkänna uppföljning 1-2018.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

usterares signatur Utdragsbestyrkande
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1 Grunduppdrag 

Fastighet- och servicenämnden är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning och 

internservice samt dess verkställande organ för förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter 

inom och utom detaljplanlagt område. 

Fastighet- och servicenämnden är organiserade med en stab och tre avdelningar: 

 Staben består av nämndsekreterare, utvecklingsledare och förvaltningschef. HR-konsult och 

ekonom är resurser från KSF. 

 Fastighetsavdelningen med tre enheter som består av förvaltning, projekt samt projekt- och 

förvaltningsstöd. 

 Serviceavdelningen med tre enheter som består av lokalvårdsenheten, fordons- transport- 

och tvättenheten samt drift-och skötselenheten. 

 IT-avdelningen med tre enheter som består av infrastruktur, servicedesk samt projekt och 

utveckling. 

Inom verksamhetsområdena svarar fastighet- och servicenämnden för: 

 att samordna kommunens totala lokalbehov och därvid utveckla samarbetet med övriga 

nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt underlätta för 

nämnderna att uppfylla sina uppgifter 

 att verkställa byggandet av fullmäktige beslutade objekt samt utföra om- och tillbyggnader i 

enlighet med god förvaltningsekonomi samt kundernas önskemål 

 att uppfylla de krav avseende ytor, klimat och service som kunderna ställer på den miljö där 

verksamheten bedrivs och i övrigt lägga förslag till inriktning, omfattning och kvalité 

 att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt, underhålla fastigheterna 

så att kapitalförstöring undviks samt att främja en optimal lokalanvändning 

 att för en tid av högst tio år uthyra eller upplåta fastigheter och lokaler som nämnden 

förvaltar 

 att för en tid av högst fem år hyra in lokaler för att tillgodose kommunens lokalbehov 

 att följa upp och utvärdera verksamheten bland annat genom en aktiv dialog med kunder 

 att vid ny-, om- och tillbyggnad av fastighet upprätta kalkyler avseende fastigheternas drifts- 

och underhållskostnader samt hyreskalkyler. 

 att med intern och extern hyresgäst upprätta kontrakt eller avtal som anger parternas 

åtaganden 

 att på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra uthyrning, drift och skötsel samt rivning av 

bebyggda fastigheter som ingår i markreserven (saneringsfastigheter) 
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 att verka för en god energihushållning i kommunens fastigheter 

 att samordna kommunens behov av servicetjänster/verksamhetsservice och därvid utveckla 

samarbetet med övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt 

underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter. 

 att ansvara för fysisk tillgänglighet i kommunens fastigheter inkl. inventering och 

tillgänglighetsdatabas 

 att ansvara för lokalvård, tvätt, transporter, bilpool inkl. cyklar, fordonsservice och övrig 

fastighetsservice 

 att ansvara för kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för post- och godshantering, 

yttre och inre service vid kommunhuset 

 att ansvara för drift av cafeterian i kommunhuset 

 att ansvara för kommunens IT-miljö inklusive telefoniansvar 

 att stödja och utveckla IT-tjänster till kommunens verksamheter 

 att upprätthålla en väl fungerande driftsorganisation för den kommunala IT-miljön samt 

utveckla densamma så att den svarar mot krav och behov från verksamheten 

 att medverka vid upphandling av IT-baserade system 

 att tillhandahålla IT-support och användarstöd för kommunens verksamheter 

1.1 Uppföljning 

Målgrupp 

Nämnden levererar servicetjänster som stödjer kärnverksamheter inom Gislaveds kommun. Det 

förändringsarbete som startades i höstas för att göra hela förvaltningen mer kundfokuserad 

fortsätter under 2018. Strategier för att nå nämndes mål 2018 har tagits fram under årets första 

kvartal och aktiviteter ska startas upp i fasta beredningsgrupper under våren. Arbetet ska 

genomföras med bred delaktightet i organisation och kunder. Mötesforum planeras för att klargöra 

de olika roller och ansvar som finns internt och till våra kunder. 

Det ska bli enklare att ha kontakt med förvaltningen och det ska finnas tydliga och paketerade 

tjänster till kunderna. Förvaltningen kommer att 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. Enkla 

och tydliga kontaktvägar för kunderna är viktigt och en tydlig beskrivning och paketering av 

tjänster utifrån kundernas behov en förutsättning. Förvaltningen har också första kvartalet arbetat 

med att implementera nya arbetssätt i linje med styrmodellen och den organisationsförändring 

som pågår just nu i förvaltningen. 
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Tre av kommunfullmäktiges prioriterade projekt (sporthallen Smålandsstenar, Glashuset, C-huset i 

Anderstorp) har gått in i nya faser samtidigt som flera förstudier påbörjats. Strategiska 

investeringsmöten tillsammans med förvaltningschefer har genomförts och fortsätter för prioritera 

de medel som finns i den totala investeringsramen 2018. Ett arbete med att se över alla hyresavtal 

både intent och externt har påbörjats för att tydligagöra innehåll och leverans till våra kunder. 

Serviceavdelningen har fokuserat på en tydligare kommunikation och arbetat med att stärka 

informationsflödet till våra målgrupper angående det pågående förändringsarbetet och de nya 

arbetssätten. Service arbetar med fortsatt starkt målgruppsfokus vilket resulterar i gott samarbete 

och effektiva leveranser. Det medför att våra kunder undviker störningar i sin verksamhet. 

Den nya förvaltningsmodellen för IT har etablerats och fastställts inledningsvis på året. 

Målsättningen och syftet med detta är en önskan om att skapa en bättre förutsägbarhet i och med 

att avtal, ansvar, roller, forum och arbetssätt är definierade. Högre kvalitet genom en ökad samsyn 

på relationen mellan krav, förväntningar och kostnader för IT-tjänster vilket skapar en gemensam 

utgångspunkt så att den upplevda och faktiska kvaliteten på levererade tjänster kan höjas. 

Ökad kostnadseffektivitet då modellen genom strukturerade metoder och processer skapar en 

högre effektivitet och produktivitet i IT-verksamheten. Bättre samordning och samarbete mellan 

verksamheten och IT gällande krav, behov och verksamhetsnytta. Förvaltningsmodellen har under 

perioden blivit antagen av KDLG och går nu över i en införande fas där vissa delar redan finns på 

plats medan andra behöver etableras, framförallt kommer ett stort arbete behöva göras för att 

säkerställa IT kostnadsfördelning. 

Vidare har förvaltningen under perioden haft en en stor utmaning med vakanser i personalstyrkan. 

Rekryteringar pågår och några även inne i slutfasen men det påverkar vår flexibilitet och leverans 

till våra kunder. 

Medarbetare 

En ny organisation sjösattes förra året och som inom kort är fullt genomförd. Under hösten har 

rekryteringar genomförts och tillsatts löpande under första kvartalet 2018. Organisationen är ny 

och i startskede, kompetensplanering kommer då ske senare under våren och hösten. I 

verksamheten finns behov av att se över fördelning och planering av arbetsuppgifter samt diskutera 

framtida utmaningar och utvecklingsprojekt. 

För att skapa en bred delaktighet och engagemang  i utvecklingsarbetet på förvalningen har fasta 

beredningsgrupper skapats. Syftet är att tillsammans jobba fram strategier för att nå nämndens mål 

och utveckling. I detta arbete kommer alla medarbetare engageras vilket planeras att kunna 

genomföras bland annat vid en heldagskonferens under våren. 

Enkäter planeras att tas fram inom verksamheten för att bättre kunna mäta leverans, kundnöjdhet, 
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samverkan, trivsel och engagemang. 

Några verksamheter har för närvarande en viss personalomsättning och står inför pågående 

rekryteringar. Under perioden kommer externa resurser stötta upp tills rekryteringar är klara. 

Arbete med strategisk underhållsplanering, som har startats upp, skall bidra till att se till helheten 

och skapa en gemensam samrbetsplattform för dialoger. Pga av vakanser så har detta bromsat in 

lite, men kommer att fortsätta enligt de tankar som tidigare har sjösatts. 

  

Verksamhet 

Förändringstakten är fortsatt hög på förvaltningen och vi arbetar vidare med att utveckla för 

rutiner och processer men även genom ett mer strukturerat angreppssätt vid förändringar. 

Förvaltningen har tagit fram en ny modell och struktur för att genomföra vårt pågående 

utvecklingsarbete. Arbetssättet bygger på en nära dialog och bred delaktighet i hela organsiationen. 

Strategin är att fortsätta med implementeringen och flera utvecklingsprojekt kommer genomföras 

för att bla. skapa rutiner för nya processorienterade arbetsätt under 2018-2019. Parallellt pågår 

arbetet med implementering av kommunens nya styrmodell på förvaltningen.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. 

Inom verksamheten finns behov av digitalisering av ett antal arbetsuppgifter som idag hanteras 

manuellt. Detta arbete är påbörjat och kommer att innebära en viss effektivisering men även 

kvalitetssäkring. Ett nytt hyresprogram implementeras under våren. 

Beredskapsplan - Ett arbete för att säkerställa tillgänglighet och tydliga rutiner vid eventuella 

bortfall och otillgänglighet av våra IT-tjänster tas fram. 

Fordonshanteringen i Gislaveds kommun har granskats av PwC på uppdrag av kommunens 

revisorer. I deras rapport utpekas ett antal brister. En åtgärdsplan har tagits fram och fastställts av 

Fastighet- och servicenämnden, vilket framöver kommer innebära ett ganska omfattande arbete 

men också ett bra utvecklingsarbete för verksamheten. Hittills under året har 21 nya bilar beställts, 

de flesta mot ramavtal, gas/el och dieselbilar. Ett tydligt fokus på miljö och så få undantag från 

fastställda riktlinjer som möjligt gäller. 
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1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 Leverans av servicetjänster 

Beskrivning 

Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och service som stödjer våra kunders kärnverksamhet. 

Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 

Fastighet 

Service 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-26 

 

IT-avdelningen 

IT-avdelningen levererar IT-tjänster som under perioden haft en hög tillgänglighet och även utfört 

många förändringar efter önskemål från verksamheterna. Mätetal och rapporter för en kvalitativ 

uppföljning är under utveckling som ytterligare kommer att belysa detta perspektiv. 

Fastighetsavdelningen 

Detta är för fastighetsavdelningen ett löpande arbete som pågår, men med få mätbara ändringar 

färdigställda hitills under 2018 så har vi inga mätbara resultat. 

Serviceavdelningen 

Avdelningens enheter har kommit olika långt i leveransen. 

Lokalvården - har genomfört stickprovsmätning samt attitydsmätning i sin uppföljning mot kund 

och brukare och fått snittbetyget 7,1 på en skala 1-9 samt en kvalitetsindikator utan anmärkning 

som ligger på 83%.  Upplevelsen är att verksamheten levererar en bra kvalitet till objektskunderna 

även under årets första månader. 

Fordon, transport och tvätt - Arbetet är påbörjat med en enkät till bokare av bilar i bilpoolen. 

Resultatet sammanställs under april månad.  En avvikelserapport för transportverksamheten skall 

inom kort introduceras. Den kommer att finnas i alla lastbilar och avvikelserna kommer att 

sammanställas fortlöpande. 

Driftenheten - Enheten har ej kommit i hamn under den första tiden på året att använda DeDu 
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fullt ut. DeDu är vårt verksamhetssystem med felanmälningar och serviceförfrågningar, arbete 

pågår för att säkerställa att alla använder systemet. 

Avdelningen har goda förutsättningar att med hjälp av avvikelserapporter, tillämpning av DeDu, 

enkäter samt fortsatt kundfokus möjlighet att stärka leveransen och nå högre resultat i Q2. 

1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Samverkan internt och externt 

Beskrivning 

För att leverera bästa möjliga service är en god samverkan internt och externt direkt avgörande. 

Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 

Fastighet 

Service 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-26 

 

IT-avdelningen 

Extern samverkan är en del av införandet av den nya förvaltningsmodellen för IT. De strategiska 

mötena är etablerade medan de operativa och taktiska är under planering. Även internt behöver 

samverkan utvecklas och förbättras. 

Fastighetsavdelningen 

Nya mötesforum och kontaktytor är planerade och arbete med att implementera dessa har 

påbörjats. Först internt inom fastighet- och serviceförvaltningen. Sen kommer våra 

kundrepresentanter kopplas på i andra nyskapade forum. 

Två större byggprojekt kommer att genomföras som samverkansentreprenader vilket är exempel 

på nytänkande. 

Serviceavdelningen 

Nya mötesforum och kontaktytor är planerade och arbete med att implementera dessa påbörjas. 

Först internt inom fastighet- och serviceförvaltningen därefter externt med våra kunder. 
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1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 Välmående medarbetare 

Beskrivning 

En förutsättning är lågt sjuktal. medarbetare som trivs och känner delaktighet samt engagemang. 

Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 

Fastighet 

Service 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-26 

 

IT-avdelningen 

Avdelningen har förhållandevis normala sjuktal men jag bedömer att en friskvårdssatsning skulle 

kunna förbättra läget markant. 

Fastighetsavdelningen 

Avdelningen har lågt sjuktal sett på antalet personer, men med vakanser och få medarbetare totalt 

sätt blir det spretigt och ojämn fördelning i detta årets början. 

Serviceavdelningen 

Avdelningens enheter har en stigande sjukfrånvaro årets första två månader främst beroende på 

säsongens influensa period. Det finns även två långtidssjukskrivningar där rehabiliteringsinsatser är 

pågående. Vakanta tjänster på samtliga enheter belastar medarbetarna ytterligare under perioden. 

Fordonsenheten kommer att ta fram enkät på APT som mäter trivsel, engagemang och respekt för 

varandras arbetsuppgifter. Lokalvården har motsvarande enkät som använts sedan i höstas. 

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 Effektiv tjänsteleverans 

Beskrivning 

Tillhandahålla tjänster med rätt kvalité och kostnad 

Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 



Fastighet- och servicenämnden, Uppföljning 1 -  2018 - Nämnd10(14) 

Fastighet 

Service 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-26 

 

IT-avdelningen 

Då kostnadsfördelningens delen av den nya förvaltningsmodellen är under etablering har vi 

idagsläget för lite underlag för att på ett konkret sätt följa upp detta. 

Fastighetsavdelningen 

Med ny organisation, nytt arbetssätt och flera vakanser så har detta arbete påbörjats, men inte 

varit möjligt att med, god säkerhet, mätas. 

Serviceavdelningen 

Med ny organisation och ett nytt arbetssätt parallellt med flera vakanser så har detta arbete 

påbörjats. Det har dock inte varit möjligt att kunna mäta det med full säkerhet. 

1.2.4.2 Prognossäkerhet 

Beskrivning 

Träffsäkra prognoser för en proaktiv ekonomisk uppföljning och styrning. 

Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 

Fastighet 

Service 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-26 

 

IT-avdelningen 

Prognosens träffsäkerhet kan enbart följas upp i efterhand. 

Fastighetsavdelningen 

Med få färdigställda projekt under detta året har vi i denna stund inget mätbart resultat, men kan 

säga att det arbetsätt vi nu gått igång med ger förutsättning för att våra prognoser skall vara 
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träffsäkra och spegla verkligheten för genomförda projekt. 

Samma systematik kommer att genomsyra och ge positiva effekter även för prognoserna för 

avdelningens driftsekonomi. 

Serviceavdelningen 

Uppföljning av avdelningens och enheternas ekonomi görs fortlöpande. Avstämningar görs mot 

budget och inför U1 har även prognos för helår gjorts. Vissa poster släpar dock efter vilket gör att 

prognoserna får uppskattas. 
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2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Nettoresultat -58 449 100    

      

Bruttoinvesteringar 99 700 99 700    

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Fastighet- och serviceförvaltningen går totalt sett bra och prognosen visar på ett överskott om 

100 tkr jämfört budget. Förvaltningen har en stor utmaning med vakanser, vilket gör att 

personalkostnaden är lägre under perioden. Detta kommer dock att balanseras genom externt 

inköpta tjänster under året för att leverera uppdraget. Elförbrukningen har inledningsvis på året 

varit högre än budget på grund av den kalla årstiden. Detta kommer att utjämnas under 

sommarperioden. Service redovisar ett postivit prognosresultat. 

  

 Invest: investeringarna pågår enligt plan, omprioriteringar görs löpande. 

2.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Admin & Nämnd -364 0    

Fastighetsavdelningen -60 400 0    

Serviceavdelningen 2 295 100    

IT-avdelningen 0 0    

Summa Nettoresultat -58 469 100    

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

2.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 

Fastighet- och servicenämnden har ännu inte avslutat några investeringsprojekt. 
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2.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

Åsenskolan Hus C 26 512 3 097  

Sporthall Smålandsstenar 22 000 117  

Glashuset, tillbyggnad 14 000 47  

Centrala förskolor i Gislaved 3 500 0  

Kommentar särskilda uppdrag 

 Åsenskolan Hus C, proj 

 Sporthall Smålandsstenar 

 Glashuset, tillbyggnad 

 Centrala förskolor i Gislaved 

2.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärde 

2018 
U1 U2 U3 Utfall U4 

      

      

      

      

Kommentar nyckeltal 
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3 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Fastighet- och serviceförvaltningen går totalt sett bra och prognosen visar på ett överskott om 

100 tkr jämfört budget. Förvaltningen är mitt uppe i en stor förändring vad gäller både arbetssätt, 

organisation, kultur och rekryteringar. Arbetet kommer fortgå under 2018. För att mäta och följa 

upp verksamheten på leverans, kundnöjdhet, samverkan, trivsel och engagemang kommer enkäter 

att tas fram. Förvaltningen har en stor utmaning med vakanser, vilket gör att personalkostnaden är 

lägre under perioden. Rekryteringar pågår och några även inne i slutfasen men det påverkar vår 

flexibilitet och leverans till våra kunder. Detta kommer dock att balanseras genom externt inköpta 

tjänster under året för att leverera uppdraget. Elförbrukningen har inledningsvis på året varit högre 

än budget på grund av den kalla årstiden. Detta kommer att utjämnas under sommarperioden. 

Framtida utmaningar och utveckling 

 Fortsätta utveckla dialogen med kunder. Det ska bli enklare att ha kontakt med 

förvaltningen och det ska finnas tydliga och paketerade tjänster till kunderna. Förvaltningen 

kommer att arbeta som en intern facility management (FM) leverantör. 

 Behov av förändring och förankring av ny internprissättning för förvaltningens leveranser. 

 Behov av kontinuerligt förbättringsarbete inom organisationen eftersom kundernas behov 

förändras i en allt snabbare takt. Vi ska fortsatt leverera servicetjänster med rätt kvalitet 

och rätt pris. 

 Kompetensförsörjningen är en stor utmaning framöver för att möta kommunens 

ambitioner främst inom investeringsprojekt och klimatstrategi. 

 Att investeringsmedel avsätts för energibesparande åtgärder för att uppnå klimat- och 

energimål 2020. Förvaltningen kommer att se över ambitionsnivå och genomföra 

pilotprojekt inom solenergi. Förvaltningen fortsätter arbeta för att uppnå målen i 

klimatstrategin gällande fossilbränslefri fordonsflotta. 

 Att investeringsmedel avsätts för komplettering alternativt nybyggnation av befintlig IT 

nätverksinfrastruktur samt kostnaden för den tekniska utrustning som krävs för att 

tillhandahålla en god trådbunden/trådlös standard i våra fastigheter, men att även anpassa 

vår infrastruktur till en mer flexibel verksamhet när det kommet till det trådlösa nätet. 

 Att investeringsmedel avsätts för reinvesteringar på fastigheter för att bibehålla nivån på 

ändamålsenliga lokaler. 

 Att investeringsmedel avsätts för att öka den fysiska tillgängligheten i våra lokaler. 
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1 Grunduppdrag 

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånare goda förutsättningar för en positiv och 

meningsfylld fritid. För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter tillhandahåller fritidsnämnden 

anläggningar, ansvarar för verksamhet inom bad och bowling samt ger bidrag till föreningar och 

organisationer. Utbudet ska främja en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kommunen 

attraktiv att verka och bo i. 

Fritidsnämnden ansvarar i dagsläget för flertalet idrottsanläggningar. En hög nyttjandegrad av dessa 

anläggningar är en målsättning som fritidsnämnden har haft i många år. Förutsättningen är att 

anläggningarna håller en så hög standard att de blir attraktiva för både verksamhetsutövare och 

besökare. Anläggningarna ska vara ändamålsenliga, upplevas som trygga samt vara lätta att ta sig till. 

Häri är det viktigt med besiktningar av gymnastikredskap, lekplatser och maskinpark samt 

kontroller av fastigheten. Det är också av värde att egenkontrollprogram följs och att det råder 

samsyn med fastighet- och serviceförvaltningen beträffande underhållsplaner och nybyggnationer. 

Fritidsnämndens målgrupper är både interna och externa. De interna målgrupperna är skolelever 

inom barn- och utbildningsförvaltningen samt brukare inom socialförvaltningen. Till de externa 

målgrupperna räknas i huvudsak föreningsliv och allmänhet, men också näringsliv. Fritidsnämnden 

prioriterar särskilt barn och ungdomar. 

1.1 Uppföljning 

Målgrupp 

Under årets första månader har fritidsförvaltningen haft stort fokus på projekt ny sporthall 

Smålandsstenar. Arbetet har inneburit brukardialog med föreningsliv och skola kring behov av 

verksamhetsyta och faciliteter som bör finnas i anläggningen. Fritidsförvaltningen har därefter 

reviderat befintligt lokalprogram. 

Fritidsförvaltningen har också startat upp arbetet med utredning av ny sporthall Anderstorp. Även 

detta arbete har handlat om flera dialogprocesser, dels med nyckelpersoner inom förvaltningar i 

organisationen, dels med föreningslivet. 

Fritidsnämndens verksamhetsområden engagerar generellt många medborgare och 

fritidsförvaltningen har hittills under året fått flera synpunkter. Verksamhetsmässigt är många 

synpunkter positiva. 

  

Medarbetare 

Fritidsförvaltningens nya ledningsorganisation sjösattes lagom till årsskiftet. Under årets första 
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månader har två nya medarbetare i ledningsorganisationen introducerats i nya roller. Den nya 

ledningsorganisationen ska bidra till tydlighet för medarbetarna och skapa förutsättningar för en 

enad förvaltning. Arbetet har löpt på väl under årets första månader. 

Under senare år har fritidsförvaltningen genomlevt en turbulent tid, med stora förändringar i 

verksamheten och hög omsättning av personal. Fritidsförvaltningens mål under året är att öka 

sammanhållningen på förvaltningen. En del i detta arbete är ny struktur kring APT samt att 

fortsätta med två förvaltningsövergripande träffar om året. Den 14 mars samlades alla medarbetare 

inom förvaltningen för dialog om säkerhetsarbete inom förvaltningen samt gemensamma 

samarbetsövningar. Dagen blev mycket lyckad. Det fanns en känsla av stor gemenskap och god 

anda. 

  

Verksamhet 

Fritidsförvaltningens verksamheter är generellt på högtryck månaderna in på ett nytt år. Flera 

föreningar har pågående verksamhet inomhus, barn- och utbildningsförvaltningens 

intensivsimskolor för förskolelever och elever i årskurs 1 börjar successivt dra igång och många 

människor söker sig till idrottsanläggningar för att utöva eller ta del av olika idrotter. Utöver den 

ordinarie verksamheten har fritidsförvaltningen under årets första månader fortsatt arbetet vad 

gäller projekt ny sporthall Smålandsstenar. För förvaltningen har det handlat om uppdaterat 

lokalprogram och förutsättningar kring rivning av simhallsdel. Renovering av Hörsjöbadet och dess 

kringbyggnader har också fortsatt in på detta året. Fritidsförvaltningen kommer planera för nystart 

av Hörsjöbadet vid säsongsstarten i år. 

  

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 Upplevelse 

Beskrivning 

Positiv känsla och mersmak att vilja återkomma 

Utveckling och lärande 

Verksamhetsområde FN 

Fritidsverksamhet 
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Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-15 

 

Fritidsförvaltningen redovisar inget resultat från undersökning kring kvalitetsfaktorn, men 

bedömningen är att verksamheterna rullar på i medvind och att många synpunkter är positiva från 

våra målgrupper. 

1.2.1.2 Tryggt och säkert 

Beskrivning 

Besökarens upplevelse av säkra anläggningar (redskap o utrustning) 

Omgivningen (öppna ytor, belysning) 

Medarbetare som upprätthåller ordning 

Verksamhetsområde FN 

Idrottsanläggningar 

Fritidsverksamhet 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-15 

 

Fritidsförvaltningen redovisar inga resultat från undersökning kring kvalitetsfaktorn. Redskap och 

utrustning kommer att besiktigas i mars/april. 

Anläggningarnas omgivning och dess förutsättning att skapa trygghet kan utvecklas mer. Frågan har 

tagits upp och är på agendan. 

Medarbetarna arbetar kontinuerligt med ordning och trygghet i verksamheterna. Simhallsregler har 

varit ett stort stöd för yrkesprofessionen badmästare. 

1.2.1.3 Tillgänglighet 

Beskrivning 

Fysisk tillgänglighet (placering, tillfart, parkering) 

Tillgänglighet utifrån funktionsvariation 

Marknadsföring och information (öppettider, avvikelser, aktiviteter) 
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Verksamhetsområde FN 

Fritidsverksamhet 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-16 

 

Fritidsförvaltningen redovisar inget resultat från någon mätning vad gäller tillgänglighet. 

Bedömningen är att tillgängligheten inte har försämrats. Informationskanaler till våra målgrupper 

finns. 

Denna kvalitetsfaktor kan förvaltningen alltid arbeta mer med. 

1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Funktionell anläggning 

Beskrivning 

Gott inomhusklimat, ändamålsenliga lokaler, fungerande anläggning, samsyn med fastighet- och 

serviceförvaltningen 

Verksamhetsområde FN 

Idrottsanläggningar 

Fritidsverksamhet 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-15 

 

Fritidsförvaltningen redovisar få driftstörningar under årets första månader. Konstgräset har vissa 

tillfällen inte varit spelbra på grund av mycket kallt väder vilket medför att planen blir hård och hal 

då saltet inte tar vid för låga temperaturer. 

Underhållsmöten har inte genomförts med fastighet- och serviceförvaltningen på grund av 

vakanser inom fastighet- och serviceförvaltningen. 

1.2.2.2 Kompetent personal 

Beskrivning 

Kompetent personal medför att verksamheten bedrivs med hög kvalitet 
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Verksamhetsområde FN 

Föreningsstöd 

Idrottsanläggningar 

Fritidsverksamhet 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-15 

 

Fritidsförvaltningen har i det stora hela god personalbemanning. Medarbetarna har hög kompetens. 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 Attraktiv arbetsgivare 

Beskrivning 

Fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö (säker, 

fysisk och psykosocial), kompetensutveckling och gott ledarskap. 

Verksamhetsområde FN 

Fritidsverksamhet 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-15 

 

En ny ledningsorganisation har sjösatts i fritidsförvaltningen. Avdelningschef arbetar just nu upp 

strukturer för APT och systematiskt arbetsmiljöarbete. Medarbetarenkät för alla medarbetare i 

Gislaveds kommun genomförs under april. 

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 Budgetföljsamhet 

Beskrivning 

Budgetavvikelse, prognossäkerhet, taxor 

Verksamhetsområde FN 

Fritidsverksamhet 
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Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-28 

 

Det är tidigt på året och lönekostnaden, som är en stor del av fritidsnämndens totala driftbudget, 

har inte rapporterats för mars månad ännu. Detta ger inte förutsättningar för en prognossäkerhet 

ännu. Fritidsnämnden omprioriterar mellan verksamheter för att hålla budget i balans. 
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2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Nettoresultat 35 760 0    

      

Bruttoinvesteringar 5 495 495    

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Det är tidigt på året och lönekostnaden, som är en stor del av fritidsnämndens totala driftbudget, 

har inte rapporterats för mars månad ännu. Detta ger inte förutsättningar för en prognossäkerhet 

ännu. Fritidsnämnden omprioriterar mellan verksamheter för att hålla budget i balans. 

Fritidsförvaltningen har startat upp flera investeringsprojekt. Planeringen kring investeringar 

kommer att fullföljas under året. Då verksamhetsförändringar ligger i pipeline och eventuella inköp 

kan hållas tillbaka för eventuellt framtida samnyttjanden är prognosen osäker i dagsläget. 

  

2.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Nämnd 415 100    

Föreningsbidrag 10 080 -100    

Fritidsverksamhet 25 265 0    

Summa Nettoresultat 35 760 0    

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

En stor post gällande Isamon, Hestra samt korrigering av viss del i driftbidraget till Burseryds 

byggnadsförening har omfördelats och påverkar föreningsbidragen. Även verksamhetsområde 

"nämnd" redovisar en avvikelse. 

Verksamhetsområde "Fritidsverksamhet" löper enligt plan. 

2.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 
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Kommentar avslutade investeringsprojekt 

Fritidsnämnden har ännu inte avslutat några investeringsprojekt under 2018. 

2.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

Inrätta en fritidsbank 750 34  

Underlätta träning för alla på Hälsolyftet 250 0  

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 

Projektledare för "Inrättande av fritidsbank" är tillsatt. Projektplan finns framtagen. Kostnaden 

hittills avser lönekostnad för projektledaren under januari och februari. Projektet planeras löpa 

enligt plan för hela 2018. 

Projekt "Underlätta träning för alla på Hälsolyftet" har inte startat då förvaltningen inte har funnit 

en instruktör som täcker behovet. Projektetidén kvarstår då flera nyanlända kommer till 

Hälsolyftet och planen är att projektet ska komma igång innan sommaren. 

  

  

2.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärde 

2018 
U1 U2 U3 Utfall U4 

Nyttjandegrad sporthall 85 %     

Nyttjandegrad ishall 95 %     

Antal bad totalt 100 000     

Simkunskap årskurs 1 95 %     

Kommentar nyckeltal 

Inga siffror är klara för redovisning till U1. 

Nyttjandegrad sporthall avser bemannade hallar v. 1-18 + v. 34-52 måndag-fredag 

Nyttjandegrad ishall avser v. 1-14 + v. 34-52, måndag-fredag 

Definition simkunskap årskurs 1 - ta sig fram 10 meter samt vända från mag- till ryggläge i 

bassängen. Mäts efter uppsamlingsheat under hösten. 
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3 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Sammanfattningsvis är bedömningen i uppföljning 1 att fritidsförvaltningen följer budget och 

planering för 2018 i stora delar. Verksamhetsmässigt redovisar fritidsförvaltningen en stabilitet. 

Det ger god grund för den mätning av nyckeltal som kommer att göras framöver. Verksamheten 

har hittills under 2018 genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. 

Fritidsförvaltningen har under ett par år arbetat för en stark gemensakp i förvaltningen. Utifrån ett 

medarbetarperspektiv råder nu korta distanser mellan ledning och medarbetare i fält samt mellan 

förvaltningens olika professioner. Bland medarbetarna råder en hög kompetens som medför att 

verksamheten bedrivs med god kvalitet. 

  

Framtida utmaningar och utveckling 

Fritidsnämnden är involverad i en rad verksamhtesförändringar som ska göras med anledning av ny 

mandatperiod. Det handlar om förflyttning av uppdrag kring drift och förvaltning av anläggningar 

från fritidsnämnden och förflyttning av fritidsgårdsverksamhet samt fältverksamhet till 

fritidsnämnden. Uppföljning 1 visar på en beredskap inom fritidsförvaltningen att genomföra dessa 

verksamhetsförändringar. Det kommer dock krävas en utökning av organisationen och 

kunskapshöjning generellt. Verksamhetsförändringarna ger fritidsnämnden en ökad möjlighet att 

fokusera på social hållbarhet genom förebyggande och främjande arbete för barn- och ungdomar 

samt stödja och utveckla föreningar. Fritidsnämndens grunduppdrag kommer således att få en 

annan innebörd än det man traditionellt har definierat inom ramen för meningsfull fritid. Detta 

kommer också innebära att fritidsnämndens nuvarande kvalitetsfaktorer behöver omarbetas. 
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Uppföljning 1

Ärendebeskrivning
Under året genomförs tre uppföljningar utöver sedvanligt bokslut. Den första

uppföljningen sker per den 3 1 mars och hanterar ekonomisk helårsprognos

och uppföljning av kulturnämndens antagna kvalitetsfaktorer för nämndens

grunduppdrag.

Den sammanfattande bedömning är att verksamheten är genomförd som

planerat och att grunduppdraget är genomfört med ett gott resultat.

Driftbudgeten visar ett prognostiserat underskott på -200 tkr, som främst

beror på en tillfälligt uppkommen personalkostnad i förvaltningen. 1 dagsläget

är det osäkert om speciella åtgärder måste vidtas för att nå budgetbalans vid

årets slut. Om det visar sig att speciella åtgärder är nödvändiga kommer dessa

att redovisas till nämnden vid delårsbokslutet 31/8.

Investeringsbudgeten visar ett överskott på 800 tkr vid årets slut. Anledningen

är att budgeten innehåller en investering för tillbyggnaden av Glashuset, som

istället kommer att belasta 20 19 års investeringsbudget.

Kulturchefen föredrar uppföljning för kulturnämnden.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att godkänna

uppföljning 1.

Beslutsunderlag
Uppföljning 1 - 2018 - Nämnd (Kulturnämnden)

Protokoll 20 18-03-19 - Knau §7 Uppföljning 1

Yrkande
Ylva Samuelsson (S): bifall till arbetsutskottets förslag, samt att föreslå

fastighet- och servicenämnden att använda det prognosticerade överskottet i

investeringsbudgeten på 800 tkr, med ett önskemål om att delar av det

används till planerade underhållsåtgärder i konsthallen.

Kulturnämnden beslutar

att godkänna uppföljning 1, samt

att föreslå fastighet- och servicenämnden att använda det prognosticerade

överskottet i investeringsbudgeten på 800 tkr, med ett önskemål om att

delar av det används till planerade underhållsåtgärder i konsthallen.

jäv
Sara-Lena Bengrsdotter Bogren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen

av ärendet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Fastighet- och servicenämnden

Ekonomienheten

lusterares signaturc7 Utdragsbest’yrkaricle
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1 Grunduppdrag 

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska kulturnämnden bedriva 

biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, samt ge föreningsstöd. 

Dessutom har nämnden till uppgift: 

 att verka för att behovet av lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses 

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

av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

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

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

kulturstipendium och kulturpris 

 att bistå kommunens innevånare med konsumentinformation 

1.1 Uppföljning 

Målgrupp 

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att nämndens målgrupper ska uppleva att 

kulturverksamheten är tillgänglig. Här följer några exempel på frågeställningar som har varit i fokus 

under årets första månader. 

 

Införandet av meröppet på biblioteket i Smålandsstenar hösten 2017 har så här långt visat sig vara 

lyckat med ett växande intresse från biblioteksbesökarna. Nu planeras för ett införande av 

meröppet även vid Anderstorps bibliotek 2018. Förvaltningen följer noga utvecklingen av 

meröppet på biblioteken för att se om det går att utveckla konceptet även för Gislaveds konsthall. 

 

En prioriterad målgrupp är personer med annat modersmål än svenska. För att öka tillgängligheten 

till konst- och utställningsverksamhet för arabisktalande personer har det startats upp visningar på 

arabiska på konsthallen. Resultatet är så här långt positivt, och visar att förvaltningen behöver se 

över vilka strategier och former för förmedling av kulturverksamhet på andra språk än svenska 

som kan vara möjliga i framtiden. Från och med 2018 har SFI undervisningen flyttat från Gislaveds 

gymnasium till Johan Orreskolan. Bedömningen är att målgruppens biblioteksbesök har minskat 

något på grund av detta under första kvartalet. Biblioteket undersöker nu vilka insatser som 

behöver göras för att kompensera för målgruppens ökade fysiska avstånd till biblioteket. 

 

Gislaveds kommun ska bli finskt förvaltningsområde. I dagsläget är det osäkert vad det i praktiken 
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kommer att innebära för kulturverksamheten. En nulägesanalys kommer att genomföras för att se 

vad som behöver utvecklas för att leva upp till kraven på förvaltningsområdet. Det kan handla om 

programläggning, språkkompetenser, mediebestånd, föreningsstöd etc. 

 

Den digitala delaktigheten är ett viktigt område för att göra kulturen mer tillgänglig för fler. 

Dialoger har förts med exempelvis pensionärsorganisationerna om deras behov, biblioteket ingår i 

ett pilotprojekt med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och en utökning av bibliotekets 

återkommande handledning av digitala frågor har genomförts. 

 

Kulturförvaltningens lokaler är till största delen tillgängliga och funktionella. För de brister som 

återstår är åtgärder planerade under 2018. Öppettiderna är planerade utifrån besökarna och 

deltagarnas perspektiv. Genom tekniska lösningar är vissa lokaler tillgängliga för besökare även 

efter bemannade öppettider. 

Medarbetare 

Från och med 1 januari 2018 har kulturförvaltningen möjlighet att använda personal från 

bemanningsenheten för att täcka frånvaro. Eftersom flertalet av förvaltningens personal har 

specialistfunktioner kan tillfälliga vikarier endast täcka ett begränsat arbetsområde. Trots det är 

denna nya möjlighet till stor hjälp för att klara av att hålla öppet i våra bibliotek och kulturhus när 

ordinarie personal är frånvarande. 

 

Inom arbetsmiljöområdet pågår det förbättringsarbeten för så väl den fysiska som den sociala och 

organisatoriska arbetsmiljön. Detta är ett ständigt pågående arbete, som det görs extra insatser 

för under inledningen av 2018. 

 

Efter ett par år med vakanser har situationen förbättrats under 2018. Några lyckade rekryteringar 

i inledningen av året har inneburit att samtliga befattningar i förvaltningen är tillsatta. Det kommer 

att skapa en bättre arbetssituation för flera av medarbetarna och förmodas leda till minskad 

sjukfrånvaro. 

Verksamhet 

Verksamheten är inne i en dynamisk period med nya och tillkommande lokaler för 

verksamheterna. De nya bibliotekslokalerna med meröppet i Smålandsstenar har skapat ett ökat 

intresse för verksamheten med fler besökare av både barn och vuxna. De nya lokalerna har även 

lett till ett utvecklat och djupare samarbete med skolan, och det är redan tydligt att lokaliseringen 
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av biblioteket till Torghuset kommer att ge positiva synergieffekter för båda verksamheterna. 

Samtidigt som utvecklingsarbetet pågår för fullt i Smålandsstenar planers det för ett införande av 

meröppet vid Anderstorps bibliotek. Införandet av meröppet, det vill säga att låntagare har tillgång 

till biblioteket även när det är obemannat, innebär inte bara en ökad tillgänglighet för brukarna. 

Det leder också till en översyn av arbetsprocesser och förhållningssätt som påverkar 

verksamhetens innehåll och kvalité. Förvaltningen följer nog dessa processer och konsekvenser för 

att se om det är möjligt att implementera meröppet i framtiden även vid Gislaveds konsthall. 

 

Inom det allmänkulturella området pågår en identifiering av parallella arbetsprocesser för att få en 

bättre samordning och hitta effektivare sätt att nyttja resurser på. Detta ingår i ett långsiktigt 

arbete med syftet att lägga fast en optimal grundstruktur för allmänkulturen. Målet är en 

organisation som på ett strukturerat sätt möjliggör ett kreativt och nyskapande arbetssätt som kan 

möta omvärldens skiftande behov. Samtidigt pågår planeringen inför en betydande lokalförändring i 

och med tillbyggnaden av Glashuset, med planerad byggstart i september 2018. 

 

På en övergripande nivå har ett arbete påbörjats med att se över förvaltningens samordning av 

kommunikation och marknadsföring. Effektivare processer och strategier ska leda till ett bättre 

resursutnyttjande och ett tydligare verksamhetserbjudande till kommunens invånare. 

 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 Förtroende 

Beskrivning 

Med tillförlitlighet, likvärdig service och bemötande till alla besökare samt kompetent personal 

byggs förtroende. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-22 
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Förtroendet för verksamheten är god när det gäller tillförlitlighet, likvärdig service och ett gott 

bemötande till alla besökare. Bedömningen bygger på dagliga samtal med besökare, samt 

förekommande kommunikation via e-post.  Att förtroendet för biblioteket, konsthallen och 

kulturplatån är stort visas även genom att andra kommunala verksamheter och externa aktörer, på 

såväl lokala, regional och nationell nivå, gärna vill besöka och/eller samverka med verksamheterna.  

Kompetensutveckling av personalen sker fortlöpande. Det finns också en efterfrågan från andra 

aktörer, såväl kommunala som externa, att få ta del av personalens kompetens. 

1.2.1.2 God service 

Beskrivning 

För en god service krävs tillgänglighet, funktionella lokaler ändamålsenliga öppettider, anpassade 

medier, digitala biblioteket, tillgänglig personal, marknadsföring samt gott bemötande 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-25 

 

Bedömningen är att verksamheten erbjuder en god service till kommuninvånarna. Lokalerna är 

tillgängliga och funktionella till största delen. För de brister som återstår är åtgärder planerade 

under 2018. Öppettiderna är planerade utifrån besökarna och deltagarnas perspektiv. Genom 

tekniska lösningar är vissa lokaler tillgängliga för besökare även efter bemannade öppettider. 

Digitala redskap och program finns tillgängliga för både eget skapande och förmedling av medier. 

Genom förändrade öppettider för Kulturplatån och Konsthallen har möjligheterna förbättrats för 

verksamheterna att möta målgrupperna i miljöer utanför respektive institution. Den samlade 

bedömningen är att besökare och deltagare får ett gott bemötande. Den slutsatsen dras av de 

samtal och reaktioner som verksamheterna möter i kontakten med brukarna och att det inte har 

kommit in några negativa synpunkter via kommunens synpunktshantering. 
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1.2.1.3 Relevant och allsidigt utbud 

Beskrivning 

Mediebestånd, programutbud, digitala och tekniska verktyg, samhällsinformation samt mötesplats 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-27 

 

Samtliga verksamhetsgrenar bedöms erbjuda ett relevant och mångsidigt utbud. Det baseras på att 

det finns program för såväl barn, ungdomar och vuxna med stor genrebredd, att det finns goda 

möjligheter för allmänheten att komma med förslag till inköp av medier och program, samt att 

Kulturplatån erbjuder den som så önskar möjligheten att komma och bolla sina egna idéer och få 

tips och hjälp att genomföra dem. Digitala och tekniska verktyg finns på samtliga bibliotek och 

Kulturplatån och ett systematiskt arbete pågår för att öka den digitala delaktigheten. Tendensen är 

en fortsatt satt god tillströmning av besök och deltagare i verksamheterna och funktionen som 

mötesplatser är tydliga i samtliga verksamheter. 

1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Effektiva och tillförlitliga rutiner och system 

Beskrivning 

Effektiva och tillförlitliga rutiner och system kräver uppdaterade processer och relevanta och 

uppdaterade system. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-27 
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Det finns problem med säker tillgång till digital uppkoppling i delar av verksamheten. Det gäller 

Glashuset där åtgärder har vidtagits men som har visats sig inte vara tillräckliga. Konsekvensen är 

att det försvårar arbetet för såväl personal som för besökare. Bokbussen har haft problem med 

uppkopplingen mot bibliotekssystemet vilket har försvårat servicen till låntagarna på landsbygden. 

Förvaltningen för dialog med fastighet- och serviceförvaltningen för att hitta lösningar som 

säkerställer den digitala uppkopplingen. 

1.2.2.2 Verksamhetsanpassade lokaler 

Beskrivning 

Lokalerna ska vara tillgängliga och funktionella för verksamheten 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-27 

 

Bedömningen är att lokalernas tillgänglighet och funktionalitet är god. Det finns dock en del brister 

i Glashuset som behöver tas om hand. Dessa kommer till stor del åtgärdas under 2018 då 

fastighet- och serviceförvaltningen har avsatt medel för tillgänglighetsanpassningar i Glashuset. För 

att säkerställa att biblioteken även fortsättningsvis är tillgängliga kommer en uppdatering av 

lokalerna att ske under året ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

1.2.2.3 Kompetent personal 

Beskrivning 

Kompetent personal är kritiskt för att verksamheten ska kunna bedrivas med hög kvalitet. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-27 
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I förvaltningen finns personal med lång arbetslivserfarenhet och personal som är relativt 

nyutexaminerad, vilket skapar en bra dynamik i verksamheten. I medarbetarenkäten och i 

utvecklingssamtal framkommer att personalen upplever en god arbetsmiljö och god möjlighet att 

påverkas sitt eget arbete.  Vid rekryteringar har det under de senaste åren märkts en nedgång i 

antalet sökande till bibliotekarietjänarna, vilket kan bli ett problem i framtiden. Inom den 

allmänkulturella verksamheten har det under det senaste året skett stora förändringar med 

avgående personal och nyrekryteringar. För första gången är nu alla befattningar tillsatta. Nu är 

arbetet inriktat på att varje medarbetare ska hitta sin egen roll och plats i det nya arbetslaget, samt 

att utveckla arbetsmiljön för att kvalitetssäkra arbetsförhållandena och det samlade resultatet. 

Kompetensutveckling erbjuds alla medarbetare i förvaltningen. 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 Attraktiv arbetsgivare 

Beskrivning 

För att medarbetare ska stanna och bidra till en väl fungerande verksamhet krävs att 

kulturförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna måste ges möjlighet till kompetens 

utveckling, arbetsplatsen måste erbjuda god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och det måste finnas 

ett gott ledarskap i form av lyhörda och tydliga chefer. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-27 

 

Bedömningen att kvaliteten är god i denna faktor bygger på resultatet av medarbetarenkäten 2017, 

som visar ett NMI på 4,28 på en skala mellan 1-5 (nöjd medarbetarindex). Även 

utvecklingssamtalen ligger till grund för bedömningen, där merparten av de anställda uppger att de 

har tillgång till relevant kompetensutveckling och att de upplever god fysisk och psykiskt 

arbetsmiljö. 

För att tydliggöra ledarskapet och förbättra styrning och ledning har en enhetschef tillsatts för det 

allmänkulturella området från och med hösten 2017.  Effekterna av förändringen kommer att följas 
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under året. I utvecklingssamtal har personal inom allmänkulturen önskat åtgärder som utvecklar 

den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och ett systematiskt arbete har påbörjats. 

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 Prognossäkerhet 

Beskrivning 

För att långsiktigt kunna utföra verksamhets uppdrag och planera verksamheten samt göra 

nödvändiga prioriteringar och omfördelningar krävs god prognossäkerhet. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-27 

 

Bedömningen är att prognossäkerheten är god. De första månaderna under 2018 visar att 

förvaltningens personalkostnader pekar mot ett underskott för helåret. Med anledning av detta 

kommer det göras tätare uppföljningar för att säkerställa kommande prognoser och ge 

förutsättningar för nödvändiga åtgärder. 

1.2.4.2 Kostnadseffektivitet 

Beskrivning 

Kostnaden ska spegla vad som är nödvändig och tillräcklig tid, varken för mycket eller för lite 

arbete. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-03-27 

 

Resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt för att verksamhetens mål och uppdrag ska nås. 
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Förvaltningen arbetar med en långt driven delegering och delaktighet, vilket innebär att 

medarbetares expertis bidrar till att hitta kostnadseffektiva lösningar. 
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2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Nettoresultat 33 929 -200    

      

Bruttoinvesteringar 2 470 800    

 

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Driftbudgeten visar just nu ett underskott på -200 tkr, som främst beror på en extra ordinär 

personalkostnad i förvaltningen. I dagsläget är det osäkert om speciella åtgärder måste vidtas för 

att nå budgetbalans vid årets slut. En orosfaktor är bibliotekens resurstid som uppstår i och med 

heltidsreformen. De personer som har gått upp från en deltidstjänst till heltid har fått så kallad 

resurstid, som ska användas för att täcka andra medarbetares frånvaro. Behovet av resurstiden i 

förvaltningen är troligen mindre än tillgången, vilket kan medföra ökade personalkostnader. Med 

anledning av detta kommer förvaltningen noga följa personalbudgeten genom tätare uppföljningar 

och löpande analyser. Om det visar sig att speciella åtgärder är nödvändiga för att nå en budget i 

balans vid årets slut, kommer dessa att redovisas till nämnden vid delårsbokslutet 31/8 (U2). 

 

Investeringar 

Investeringsbudgeten uppgår till 2 470 tkr. Prognosen visar ett överskott på 800 tkr. Anledningen 

är att budgeten innehåller en stor investering för tillbyggnaden av Glashuset, som nu kommer att 

hamna på år 2019. De planerade investeringarna utgörs av 150 tkr till inköp till kommunens 

konstsamling, 350 tkr till konstnärlig utsmyckning av ny förskola i Anderstorp, 700 tkr till 

införandet av mer-öppet vid Anderstorps bibliotek och inventarier till övriga bibliotek, 470 tkr till 

övriga investeringar i teknisk utrustning och inventarier inom allmänkulturen. 

 

Förvaltningen föreslår att överskottet på 800 tkr överförs till fastighet- och serviceförvaltningen 

för lämplig fördelning mellan andra prioriterade projekt. Ett sådant bör vara den planerade 

underhållsåtgärden på Gislaveds konsthall. 

2.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 
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Nämnd + adm 2 455 0    

Föreningsanslag 1 768 0    

Allmänkultur 13 448 -200    

Bibliotek 16 258 0    

Summa Nettoresultat 33 929 -200    

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

Kulturnämnd och kulturkontoret ligger i linje med föregående år och visar inga avvikelser mot 

budget. 

De årliga verksamhetsbidragen till kultur- och musikföreningarna är utbetalda i januari/februari. 

Driftsbidragen till studieförbunden kommer att betalas ut i sin helhet i månadsskiftet maj/juni. 

Den allmänkulturella verksamheten visar som tidigare beskrivits ett underskott på -200 tkr. 

Genom ett utköp av personal uppstår ett underskott -300 tkr, som minskas med 100 tkr på grund 

av att helårseffekten av verksamhetsområdet kultur & hälsa uteblir. Det beror på att verksamheten 

kulturunderstödd rehabilitering innehåller en grupp istället för två under 2018, samt att kultur i 

hemmet startas upp i april. 

Biblioteksverksamheten visar just nu ett 0-resultat. Det förutsätter att resurstiden kan 

kompenserar inom ram. Se kommentaren i avsnitt 2.1.1. 

2.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 

Kulturförvaltningen har ännu inga avslutade investeringsprojekt. 

2.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 

Kulturförvaltningen har inga särskilda uppdrag att följa upp. 
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2.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärde 

2018 
U1 U2 U3 Utfall U4 

 Totalt antal deltagare  215 000 -----------    

 Antal deltagartillfällen/invånare  7 -----------    

 Antal lån  220 000 -----------    

 Antal lån/invånare  7,5 -----------    

Antal deltagare på kulturprogram 35 000 -----------    

 Antal deltagare/kulturprogram  25 -----------    

Kommentar nyckeltal 

Nyckeltalen, som också fungerar som indikatorer för vissa kvalitetsfaktorer, mäts halvårsvis och 

kommer att presenteras i U2. 
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3 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Den sammanfattande bedömning är att verksamheten är genomförd som planerat och att 

grunduppdraget är genomfört med ett gott resultat. Det pågår ett antal utvecklingsprocesser för 

verksamhetsutveckling samt inom arbetsmiljöområdet. Vissa effekter kan vi redan börja ana när 

det gäller tillgänglighetsarbetet för biblioteken, bland annat med fler besök. En annan effekt och 

indikator på att verksamheten håller en hög kvalité är att flera lokala, regionala och nationella 

aktörer söker samarbete med förvaltningens olika grenar. Ett exempel är att 

kulturförvaltningen/Kulturplatån tillfrågades av Småland Musik och Teater om att ta det regionala 

uppdraget och genomföra musiktävlingen IMAGIN i Jönköpings län. Vilket förvaltningen gjorde och 

genomförde med bravur. 

  

Framtida utmaningar och utveckling 

De utmaningar som närmast ligger framför oss handlar om att med kvalité genomföra det 

förändringsarbete som är påbörjat, både vad det gäller de nya och utvecklade kulturlokalerna och 

verksamhetsprocesserna. Att detta lyckas är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av 

kulturverksamheten, som tar sikte på framtiden enligt kulturnämndens utblick för 2019 och framåt. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2018-04-03     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §22    Dnr: RN.2018.10      
 
Helårsprognos 1 2018 med budgetuppföljning per den 31 mars 2018  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk redovisning 
Under 2018 förväntas obudgeterat högre kostnader för att 

• fler medarbetare genomgår nya deltidsbrandmannautbildningen. I den 
kostnaden ingår förlorad arbetsförtjänst, resor, logi samt utbildnings-
kostnader 

• reparationskostnader för enskilda fordon 
• ökad satsning på kläder inom deltidsorganisationen 

 
Genom omfördelning av resurser inom förvaltningen så är prognosen i enlighet 
med budget. 
 
Investeringen av släckbil på 3 200 tkr kommer att effektueras först januari - 
februari 2019.   
 
Verksamhetsredovisning 
Bemanning och kompetens inom utryckningsorganisationen är ojämn. I enlighet 
med tidigare beslut finns en beredskapsförändring i Smålandsstenar i tre av fyra 
veckor. I övrigt så är personalläget ljusare med enstaka vakanser per station. I 
slutet av våren ska Hestrastationen vara normalbemannad för första gången på 
flera år.  
 
Samarbetsprocessen med socialnämnden kring individanpassat brandskydd 
fortgår. Första delrapport är avrapporterad.  
 
En kommunikationsplan är beslutad och förvaltningen har ökat arbetet och 
deltagandet på sociala medier.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2018-03-27 
Uppfoljning 1 2018 - Räddningsnämnden  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna informationen 

  
att översända uppföljning och prognos till kommunstyrelserna i Gislaveds 

respektive Gnosjö kommuner 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gnosjö 
Räddningschefen 
 
 
 



 

Uppföljning 1 -  2018 - Nämnd 

Räddningsnämnden 
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1 Grunduppdrag 

1.1 Uppföljning 

Målgrupp 

Medarbetare 

Verksamhet 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 Målgruppsinventering med bedömningskriterier. 

Beskrivning 

Vilka målgrupper finns, vilka riskgrupper, vilka bedömningskriterier ska gälla och vilka prioriteringar 

ska göras. Här ska finnas tydliga riktlinjer och kriterier. 

Kommentar  

 

Har genomfört målgruppsmöten i samband med projekt individanpassat brandskydd. Första delan 

av uppdraget avrapporterat. Arbetsgruppen fortsätter konkretisera processflödet kring 

individanpassat brandskydd. 

 

1.2.1.2 Att vi syns i olika medier med hänsyn till kommunikationsstrategi. 

Beskrivning 

Utifrån en kommunikationsstrategi synas i "rätt" media för rätt målgrupp och med rätt syfte. 

kommentar  

 

En kommunikationsplan beslutad i förvaltningen. Arbetet med att effektuera den är påbörjat. 

Räddningstjänsten har ökat sin synlighet på social- och tryckt media. 
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1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Upprätthålla den operativa förmågan 

Beskrivning 

Rätt utryckningsnumerär med rätt kompetens 

kommentar  

 

Flera nya medarbetare är anställda och genomgår just nu den nya deltidsbrandmannautbildningen. 
Många nya i utryckningstjänst medför att den samlade erfarenheten vid larm minskar. 

Under våren 2018 är det en permanent förändring av utryckningsnumrären i Smålandsstenar. 

Under tre av fyra veckor är bemanningen lägre men kompenseras av förstainsatsperson (FIP) från 

Burseryd. 

Aktiv rekrytering pågår. 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 Kompetenta medarbetare 

Beskrivning 

Att vi har rätt kompetenser för rätt befattningar i hela organisationen 

Kommentar  

 

Inga avvikelser i kompetens. Nya arbetsledare på deltid utbildade för att komma stödja som 

styrkeledare. Målet är att dessa huvuddelenska utbildas till styrkeledare framöver. 

Med många nya medarbetarer på deltid innebär det en lägre samlad erfarenhet i 

utryckningsstyrkorna. 

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 Ekonomiska prognosers träffsäkerhet 

Beskrivning 

För att långsiktigt kunna planerar och utföra verksamhetens uppdrag samt göra nödvändiga 

prioriteringar och omfördelningar krävs god prognossäkerhet. 

kommentar  

 

Arbete med att skriva om avtal, rutier att periodisera intäkter och tydliggöra gränsdragningar i 
budget har intensifierats de första månaderna på året.  
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1.3 Uppföljning 

1.3.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Nettoresultat 30 615     

      

Bruttoinvesteringar 4 300 3 200    

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

1.3.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Räddningsnämnd 63     

Krisberedskap 0     

Räddningstjänst 30 552     

Summa Nettoresultat 30 615     

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

1.3.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

Andningsapparater 660 636 maj 

fordon 3 200 0 2019 

reinv. 440   

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 

1.3.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 

1.3.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärde 

2018 
U1 U2 U3 Utfall U4 
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2 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Ekonomi 

Analys 

- Stort antal nya medarbetare medför stora kostnader för förlorad arbetsförtjänst, traktamente, 

logi och kurskostander. Redan nu är budgeten för detta överstigen. I nuläget är det 23 personer 

som kommer utbildas under 2018. Budgeten är lagd efter ett normalår på ca 12 personer. 

- reperationskostander för enskilda fordon 

- ökad satsning på kläder inom deltidsorganisationen 

Genom omfördelning av resurser inom förvaltningen så är prognosen i enlighet med budget. 

Förvaltningen bevakar kostnadsutvecklingen för utbildningarna. 

  

Investeringarna för 2018 gällande släckbil kommer att försenas eftersom leverantören inte kan 

leverera ny bil på grund av ny modell var försenad. Ekonomichefen är informerad. 

  

Verksamhet 

Arbetet med att uppnå nämndens mål och arbeta i kommunfullmäktiges anda fortskrider enligt 

plan. 

  

Slutsats 

Genom omfördelning av resurser inom förvaltningen sä är prognosen i enlighet med budget dock 

är utbildningskostnaderna svåra att förutse. Det beror på var i landet utbildningarna kommer att 

ske. 
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Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-03-27     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §38    Dnr: SN.2018.33   1.4.1  

 

Uppföljning 1. 2018  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden skall fyra gånger per år lämna in en uppföljning av verksamheten 

till kommunfullmäktige. Uppföljning 1-3 ska dessutom innehålla en ekonomisk 

prognos för innevarande år.  

2018 ska uppföljningen lämnas enligt strukturen i den nya styrmodellen.  

Socialförvaltningen har analyserat resultatet efter två månader och gjort en 

bedömning av utvecklingen 2018 och tagit fram ett förslag på nämndrapport för 

Uppföljning 1.  

Socialförvaltningen har beräknat prognosen för helåret till drygt 5,5 mnkr i 

underskott för verksamhetsåret. Det finns dock en del osäkra faktorer som 

innebär att det kan finnas en risk för ett underskott på 10-15 mnkr men också 

en möjlighet till ett nollresultat. Det sista framförallt beroende på effekter av de 

åtgärder som pågår i verksamheterna.  

Verksamhet bedrivs med god kvalitet inom de flesta områden visar de 

kvalitetsuppföljningar som genomförs. De genomförda brukarundersökningarna 

visar på mycket goda resultat och inom vissa områden bland de bästa i landet. 

2017 års medarbetarenkät visade på övergripande goda resultat för 

socialförvaltningens samlade verksamhet även om det finns områden att arbeta 

vidare med.  

Uppföljningen av de kritisk kvalitetsfaktorerna visar att det finns områden att 

arbeta vidare med men att många faktorer är kvalitetssäkrade.  

Alla områden/enheter inom socialförvaltningen genomför ekonomiska 

uppföljningar varje månad. Enheter med prognostiserat underskott lämnar 

åtgärdsplaner inom 3 veckor.  
 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2018 

Uppföljningsrapport 1   

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att fastställa Uppföljningsrapport 1 2018 med de redaktionella ändringar som 

diskuterades på mötet och överlämna densamma till kommunfullmäktige, 

samt 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en ekonomisk uppföljning 

med prognos per maj till sammanträdet i juni 2018   

 

Expedieras till: 

 Socialförvaltningens ledningsgrupp  

Kommunfullmäktige    
 



 

Uppföljning 1 -  2018 - Nämnd 

Socialnämnden 
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1 Grunduppdrag 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, 

omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden 

har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, 

omsorgen om funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, 

flyktingfrågor och integration. 

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

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

att skapa en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor. 

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

utveckling av verksamheten. 

Socialtjänstens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

 Kommunallag (1991:900) 

 Förvaltningslag (1986:223) 

Tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter med mera. 

Socialförvaltningen är organiserad i tre programområden samt en övergripande kansli- och 

utvecklingsenhet. Inom socialförvaltningen arbetar olika yrkesgrupper med att verkställa nämndens 

uppdrag såsom exempelvis socionomer, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, personliga assistenter, omvårdnadspersonal, chefer och verksamhetsledare. 

Individ och familjeomsorgen 

Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde innefattar sex enheter som är inriktade mot 

ekonomi, vuxna insatser, vuxenstöd och administration, barn och familj, ensamkommande barn, 

arbetsmarknadsinsatser och psykisk ohälsa. Utöver det finns tre ungdomsboenden för 

ensamkommande barn. 

Vård- och omsorg 

Vård- och omsorgs verksamhetsområde innefattar vård och omsorgsboenden för permanent 

boende och korttidsvistelse med växelvård samt dagverksamhet, träffpunkter och 
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restaurangverksamhet. Till verksamheten hör även hemtjänst och sjuksköterske- och 

rehabiliteringsverksamheter som tillsammans också utgör den kommunala hemvården för personer 

i alla åldrar. 

Funktionhinder och stöd 

Funktionshinder och stöds verksamhetsområden innefattar biståndshandläggning enligt SoL 

(Socialtjänstlagen) och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), stöd till anhöriga, 

demenssjuksköterska, personlig assistans, gruppbostäder, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, 

lägerverksamhet, boendestöd, ledsagning, avlösarservice och kontaktpersoner. 

1.1 Uppföljning 

Målgrupp 

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

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

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

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i 

fokus. 

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

kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför. De genomförda brukarundersökningarna visar på 

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

Verksamheterna arbetar ständigt för att den enskilde ska vara delaktig och ha möjlighet att påverka 

sitt liv så mycket som möjligt, utifrån sin egen förmåga. Under senare år har man infört flera nya 

metoder för att stärka inflytandet och delaktigheten. När nya behov och/eller nya brukare 

tillkommer är fokus att försöka finna lösningar på hemmaplan. 

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

kommer fortsätta de närmsta åren. Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas 

möjlighet att, oavsett ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och 

inflytande över sitt eget liv. Detta görs genom att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett 

tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans med alla andra aktörer. 

Från den 1 januari i år så har en ny lag gällande samverkan i samband med utskrivning från 

slutenvården trätt i kraft. En överenskommelse har upprättats i Jönköpings län mellan Regionen 

och kommunerna om hur processen ska se ut. Införandet medför större möjligheter för den 

enskilde att få rätt vård på rätt nivå och få hälso- och sjukvård i sitt ordinarie boende. Införandet 

och effekterna kommer noggrant följas under 2018. Kopplat till detta arbetar förvaltningen med att 

utveckla och förstärka konceptet Trygg hemgång. 
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Antalet orosanmälningar ökar för barn och unga och vuxna. Även antalet ärenden ökar inom 

försörjningsstöd, framförallt nybesök. En översyn inletts för analysera hur man kan hantera 

ärendemängden rättssäkert och korrekt. Eventuellt behöver verksamheten anpassas för att klara 

de ökade behoven. 

Flyktingmottagandet inkl ensamkommande barn behöver fortsatt noggrant följas under året. 

  

  

Medarbetare 

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

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

inom socialförvaltningens samtliga verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren 

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

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

Medarbetarenkät visar på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet 

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

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

följa, analysera och planera kompetensförsörjningen framöver. 

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. Många medarbetare har dessutom en YH-

utbildning till stödpedagog och/eller annan specialistkompetens. Samtliga bistånds- och LSS-

handläggare har adekvat utbildning och flera har också gått olika påbyggnadsutbildningar. Det gäller 

även administrativ personal och områdeschefer. Det finns en positiv anda i att lära nytt, så 

kompetenshöjning sker på olika sätt när behov uppstår. Utmaningen är att behålla denna höga 

kompetensnivå. Ansökan om att få bedriva stödpedagogutbildning i Värnamo har beviljats av YH-

myndigheten, så förhoppningsvis kommer flera medarbetare att kunna börja utbildningen till 

hösten. 

Inom individ- och familjeomsorgen kommer rekryteringsbehovet inom samtliga områden förväntas 

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

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

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

för handläggare som arbetar med barn. 

Mer än 90 procent av omvårdnadspersonalen inom programområde vård- och omsorg har formell 
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kompetens på gymnasienivå. Personal som sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter uppfyller 

arbetsgivarens kompetenskrav. Inom vård- och omsorg har man under flera år erbjudit utbildning 

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

personal utbildningar som fortsätter kontinuerligt. Verksamhetsledare och 1:a linjens chefer 

erbjuds ledarskapsutbildning på högskolenivå. En av de stora kompetensnivå och möta nya 

personalbehov. Det senaste året har svårigheten med att rekrytera sjuksköterskor eskalerat och 

skapat svårigheter för verksamheten. 

Den totala sjukfrånvaron inom socialförvaltningen ökar vilket är allvarligt. I Gislaveds kommun är 

socialförvaltningen den förvaltningar som har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron följer delvis 

utvecklingen i jämförelse med andra kommuners utveckling för socialtjänstens yrkesgrupper. 

Sjukfrånvaron har ökat från 8,1 procent till 10,1 procent vilket kan ses som en tämligen hög siffra. 

Ökningen av sjukfrånvaron är delvis i linje med ökningar inom hela arbetsmarknaden, men kan 

också delvis tänkas bero på arbetsbelastning, personalomsättning och personalanpassningar. 

Svårigheter att hitta vikarier pga rådande arbetsmarknadsläge kan också medföra att stressen i 

arbetet ökar. Arbetet med att anlysera orsakerna till ökningen av sjukfrånvaron är påbörjad och 

insatser kommer delvis planeras inom ramen för ett ESF projekt där Gislaveds kommun kommer 

medverka. 

Andelen som har en heltids anställning har ökat markant de senaste åren. Sammantaget kan stora 

delar av ökningarna antas vara relaterade till heltidsprojektet, och är glädjande ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Dock väljer fortfarande många medarbetare att inte arbeta heltid vilket är 

något som förvaltningen behöver arbeta med framöver. 

Verksamhet 

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

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

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

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i 

fokus och arbetar med. 

Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför sjukhusen. För den kommunala sektorn 

innebär denna förskjutning behov av en mer specialiserad kompetens samt behov av ökade 

resurser för denna verksamhet. Det pågår en utredning gällande volym- och kostnadsutvecklingen 

avseende den kommunala hemsjukvården i Jönköpings län. En rapport förväntas komma under 

våren. 

Välfärdsteknologi kan användas på olika sätt, bl.a. i medicinskt syfte och för att underlätta vardagen 

och bidra till självständigare liv. Tekniken kan bl.a. förenkla kommunikationen mellan personal och 
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med brukare. Tillsyner och bedömningar kan göras på annat sätt än via fysiska besök och 

läkemedel kan hanteras med tekniska lösningar o.s.v. Med införande av ny teknik och nya tjänster 

kan verksamheten delvis effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. 

Ytterst blir tekniken ett sätt för verksamheten att kunna möta de ökade behoven inom 

socialtjänsten. 

Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat tillsammans med Jönköpings kommun, vilket kommer 

att bli ett bra digitalt stöd i både handläggning och dokumentation. 

Under året kommer man inom funktionshinder börja arbeta med att införa en ny metod, PFA 

(Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt); en modell som Eskilstuna kommun har utvecklat. 

Ett planeringsarbete har påbörjats tillsammans med fastighetsförvaltningen gällande lokaler för 

korttidsverksamhet LSS och gruppbostäder för funktionsnedsatta. 

Hemtjänsten har under en tid haft svårigheter att rekrytera medarbetare. Prioriteringen i 

hemtjänsten har varit att säkerställa att brukarna fått sina insatser utförda, dock har man inte fullt 

ut klarat av att tillgodose brukarnas behov och önskemål och inte kunnat arbeta fullt ut med 

kontaktmanaskapet. Ett omfattande utvecklingsarbetet pågår inom flera områden och arbetet 

kommer noga följas under året. 

För att möta de nuvarande och framtida utmaningarna har socialförvaltningens organisation setts 

över. Under året kommer den övergripande organisationen förändras något och programområde 

vård- och omsorg kommer delas i två. Programområde kommer också byta namn till 

verksamhetsområde. Det kommer bli fyra verksamhetsområden; IFO inkl arbetsmarknad och 

flyktingmottagning, Funktionshinder, Omsorg i ordinärt boende samt hälso- och sjukvård och 

Vård- och omsorgsboende. Myndighetsutövningen organiseras inom respektive 

verksamhetsområde (förutom Vård- och omsorgsboende). Psykisk ohälsa flyttas från IFO till 

Funktionshinder. För att omhänderta socialnämndens mål inrättas operativa styrgrupper och för 

leda och utveckla de övergripande processerna i förvaltningen samt öka delaktigheten inrättas ett 

flertal processgrupper. 

  

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 Delaktighet och inflytande 

Beskrivning 

Brukare ska få vara delaktiga och ha inflytande i sin process. 
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Inom samtliga verksamhetsområden pågår utvecklingsarbete för möjliggöra för den enskilde att ha 

inflytande och vara delaktig i sin process. Brukarundersökningarna visar att många är nöjda med de 

möjligheter som finns men det finns en del förbättringsarbete att göra, framförallt inom vård- och 

omsorg. Bedömning är att kvaliteten på denna faktor är god. 

1.2.1.2 Effektiv och rättssäker handläggning 

Beskrivning 

Socialförvaltningens processer ska vara effektiva och rättssäkra 

 

Det finns riktlinjer och tillämningsanvisningar för myndighetsutövningen inom samtliga 

verksamhetsområden. Socialnämndens beslut överklagas relativt sällan och få ärenden ändras i 

annan instans. Brukarundersökningarna visar goda resultat och genomlysning och uppföljning visar 

på god följsamhet till riktlinjer och processer. Bedömning är att kvaliteten på denna faktor är god. 

1.2.1.3 Gott bemötande och tillgänglighet 

Beskrivning 

Socialförvaltningen ska ha en god tillgänglighet och målgruppen ska uppleva att de blir bemötta på 

ett bra sätt. 

 

Resultat i brukarundersökningar samt telefon- och mail undersökningen inom ramen för KKIK 

visar på mycket goda resultat avseende bemötande och tillgänglighet. Ärenden utreds inom rimlig 

tid och de flesta beslut verkställs snabbt och inom de lagstadgade kraven. Bedömning är att 

kvaliteten på denna faktor är god. 

1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Effektiva stödsystem 

Beskrivning 

För att processer ska fungera inom förvaltningen måste det finnas effektiva stödsystem 

 

I verksamheterna arbetar man i många olika verksamhetssystem och det finns problem med att 

dessa inte samspelar och/eller alltid är användarvänliga.  En upphandling är genomförd gemensamt i 

Jönköpings län vilket innebär att från 2020 blir det enbart två verksamhetssystem inom 

socialnämndens verksamheter. Kvalitetsfabriken är en bra verksamhetshandbok som alla 
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medarbetare kommer åt men användandet behöver ökas. Arbete pågår med att göra 

kvalitetsfabriken mer användarvänlig och allt fler processer och rutiner kommer att finnas som 

webinstruktion. Bedömningen är att denna kvalitetsfaktor idag inte är tillräckligt säkerställd, 

åtgärder pågår och planeras. 

1.2.2.2 God samverkan 

Beskrivning 

Samarbete både inom och utom organisationen ska vara välfungerande 

 

Inom många verksamheter finns ett mycket välfungerande samarbete både internt och externt. 

Dock finns en del förbättringar att göra för att kunna säga att vi har god kvalitet i allt vårt 

samarbete. I flera delar behöver samverkan intensifieras och kontaktkanalerna och processerna 

säkerställas, ett arbete som pågår. Bedömningen är att denna kvalitetsfaktor idag inte är tillräckligt 

säkerställd, åtgärder pågår och planeras. 

  

1.2.2.3 Kompetent och engagerad personal 

Beskrivning 

Engagerad personal med relevant kompetens och erfarenhet. 

 

Generellt är det en hög kompetensnivå i samtliga verksamhetsområden och medarbetarna visar ett 

stort engagemang för sina uppdrag, vilket visar sig i de goda resultat som vi får i olika 

brukarundersökningar. Det är allt svårare att rekrytera medarbetare inom de flesta av 

socialnämndens yrkesgrupper vilket kan komma påverka kvalitetsfaktorn på sikt.  Arbete med att 

kunna rekrytera och behålla medarbetare är ett pågående arbete både i socialförvaltningen och 

övergripande i kommunen. Lyckas man inte med detta arbete finns risk för att kvaliten kommer att 

sjunka. Bedömning är att kvaliteten på denna faktor är god. 

1.2.2.4 Tillgång och följsamhet tillvägledande dokument 

Beskrivning 

De vägledande dokumenten ska vara välkända och lättillgängliga för samtliga medarbetare i 

organisationen 

 

Det finns behov av att göra de vägledande dokument som finns i kvalitetsfabriken mer lättillgängliga 
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för samtliga medarbetare. Det finns även behov av att skapa lokala rutiner för att ytterligare 

tydliggöra de vägledande dokumenten. Arbetet med att identifiera och tydliggöra rutiner samt att 

följa upp så att de efterlevs är ett förbättringsarbete under 2018. Det krävs ytterligare arbetet 

innan denna kvalitetsfaktor kan bedömas vara god, ett arbete som pågår. 

  

1.2.2.5 Tydliga processer och metoder inkl. uppföljning 

Beskrivning 

Processer ska vara tydliga och utföras genom effektiva metoder. 

 

Inom många delar av verksamheten finns ett mycket välfungerande processer och metoder. Dock 

finns en del förbättringar att göra för att kunna säga att vi har god kvalitet i alla våra processer och 

metoder. Bedömningen är att kvaliteten på denna faktor är god. 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 God arbetsmiljö 

Beskrivning 

Medarbetare inom Socialförvaltningen ska uppleva att det är en god arbetsmiljö 

 

Sammantaget visar medarbetarenkäten en god arbetsmiljö i socialförvaltningen som helhet. Det 

finns dock stora variationer i tex sjukfrånvaro men också i den sammantagna arbetsmiljön. Arbete 

med arbetsmiljön är ett pågående arbete både i socialförvaltningen och övergripande i kommunen 

och en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Bedömning är att kvaliteten på denna 

faktor är god. 

1.2.3.2 Kommunikativt ledarskap 

Beskrivning 

Medarbetare ska uppleva att deras chef använder sig av ett kommunikativt ledarskap. 

 

För att uppnå god kvalitet i det kommunikativa ledarskapet ska medarbetare och chefer uppleva 

ett engagerat, analytiskt, lyhört och tydligt ledarskap där medarbetarna görs delaktiga i 

fördändringsarbetet med de vi är till för i fokus.  I medarbetarenkäten får ledarskapet som helhet 

ett godkänt betyg men det finns stora variationer och förbättringar att arbeta med. De flesta av 

cheferna har gått fördjupningsutbildning i kommunikativt ledarskap de senaste månaderna. I årets 
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medarbetarenkät kommer det kommunikativa ledarskapet särskilt följas upp. Bedömningen är att 

denna kvalitetsfaktor idag inte är tillräckligt säkerställd, åtgärder pågår och planeras. 

1.2.3.3 Lärande miljö 

Beskrivning 

Medarbetare inom förvaltningen ska uppleva att det är en lärande miljö på arbetsplatsen 

 

Utveckling och lärande är långsiktigt och måste ges utrymme för att bli en bestående förändring i 

verksamheten och därför pågår ett fortlöpande och ständigt arbete med lärande på olika sätt. Det 

finns en positiv inställning att erbjuda spets- och vidareutbildningar inom relevanta områden vid 

behov. Verksamheten kräver ständig påfyllning av kunskaper. Medarbetarna går på adekvata 

utbildningar och kurser som erbjuds. De är med i olika samverkansforum i regionen, vilket ger 

ökad kunskap och lärande. Det finns behov av att skapa fler forum/miljöer för lärande tex genom 

att använda kvalitetsregister och statistik som underlag för diskussion och lärande. Bedömningen 

är att kvaliten på denna faktor är god. 

1.2.3.4 Tydliga roller och mandat 

Beskrivning 

Roller och mandat ska vara definierade 

 

Chef och- ledarskapet är tydligt definierat i den chefsöverenskommelse som finns. Arbete pågår 

med att ta fram ett liknade avseende medarbetarskapet. Användandet av projektmodellen samt 

användandet av tydliga uppdragsbeskrivningar kan förbättras. Även tydligheten i samband med att 

projekt överlämnas till förvaltning. Överenskommelse som tydliggör uppdrag och 

ansvarsförhållande med tex fastighets- och serviceförvaltningen saknas men arbete pågår. 

Bedömningen är att denna kvalitetsfaktor idag inte är tillräckligt säkerställd, åtgärder pågår och 

planeras. 

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 God ekonomisk hushållning 

Beskrivning 

Förvaltningen ska ha en god ekonomisk hushållning 

 

Förvaltningen följer och analyserar kostnadsutvecklingen på flera olika sätt. Dels med stöd av KPB; 
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kostnad per brukare; och dels med andra jämförelser via SCB statistik. KPB visar att inom de flesta 

verksamhetsområdena bedriver socialnämnden en kostnadseffektiv verksamhet men det finns 

områden som behöver förbättras tex hemtjänsten i egen regi. Bedömningen är att kvaliten på 

denna faktor är god. 

1.2.4.2 God samverkan 

Beskrivning 

Samarbete inom och utom organisationen mellan olika enheter i förhållande till klienter ger 

effekter på ekonomin. 

 

Inom många verksamheter finns ett mycket välfungerande samarbete både internt och externt. 

Dock finns en del förbättringar att göra för att kunna säga att vi har god kvalitet och är 

kostnadseffektiva i allt vårt samarbete. I flera delar behöver samverkan intensifieras och 

kontaktkanalerna och processerna säkerställas, ett arbete som pågår. Bedömningen är att denna 

kvalitetsfaktor idag inte är tillräckligt säkerställd, åtgärder pågår och planeras. 

1.2.4.3 Prognossäkerhet 

Beskrivning 

Regelbunden ekonomisk uppföljning 

 

På övergripande nivå har nämndens prognoser blivit allt mer tillförlitliga. Dock finns fortfarande 

osäkerhet och variationer mellan de olika enheterna. Cheferna har utvecklats gällande 

prognossäkerhet och under 2017 blev prognoserna generellt mycket mer tillförlitliga. Cheferna har 

regelbundna uppföljningar med ekonom och har i uppdrag att följa upp sin ekonomi varje månad. 

Inom vissa områden är det dock svårt att göra prognoser, när det ibland sker stora och snabba 

förändringar. Under 2018 kommer förvaltningen fortsätta arbetet med bland annat tydliggörande 

av ersättningsmodeller och kunskapen gällande Qlickwiew som uppföljningsverktyg. Bedömningen 

är att man inte fullt ut säkerställt denna kvalitetsfaktor, åtgärder pågår och planeras. 

1.2.4.4 Optimerad personalanvändning 

Beskrivning 

Resurspassen skall användas effektivt och resurssmart. 

 

Inom de flesta verksamhetsområdena används resurspassen på ett effektivt sätt. Dock finns vissa 
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svårigheter inom funktionshinderområdet där arbetet pågår för att finna lösningar. Bedömningen 

är att kvaliten på denna faktor är god. 

1.2.4.5 Rätt ekonomiska förutsättningar 

Beskrivning 

En budget som utgår från grunduppdraget. 

 

Enligt den nya styrmodellen ska de ekonomiska resurserna utgå från grunduppdraget, En översyn 

är påbörjad för att ta fram en ny resursfördelningsmodell för att säkerställa fördelning till 

verksamhetsområdena inför planeringsdirektiv 2019. Bedömningen är att denna kvalitetsfaktor idag 

inte är tillräckligt säkerställd, åtgärder pågår och planeras. 
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2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Nettoresultat 591 755 -5 555    

      

Bruttoinvesteringar 7 100 0    

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Socialnämnden har inför 2018 tagit beslut om omfördelningar mellan de olika 

verksamhetsområdena för att delvis möta de obalanser som sågs i 2017 års bokslut samt 

behovsutvecklingen inom framförallt funktionshinderområdet. Intäkter från statliga ersättningar har 

räknats in i budgeten och på det sättet ökat fördelningsutrymmet med 6 mnkr. 4 mnkr har också 

omfördelats från ledning-och styrningsbudgeten. Totalt har verksamhetsområde funktionshinder 

och stöd förstärkts med 10 mnkr 2018, vilket inte helt täckt de ökade behoven då obalansen vid 

året slut uppgick till drygt 18 mnkr. 

Enligt kommunstyrelseförvaltningen kommer de schabloniserade ersättningarna för 

flyktingmottagandet justeras under våren 2018. En preliminärt beräknad ersättning är inlagd som 

ett överskott i prognosen övergripande. När fördelningen är fastställd av Kommunstyrelsen 

kommer nämnden fatta beslut om hur dessa ska fördelas till områdena. 

Socialnämnden har de senaste åren haft ökning av insatser till personer med funktionsnedsättning 

som ansöker om insatser utifrån LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Bedömningen är att 2017 års behovsnivå kommer kvarstå under 2018 vilket innebär en prognos på 

ett underskott på drygt 7, 1 mnkr. Effektivare arbetssätt och ett ökat samarbete internt och 

externt kan påverka kostnaderna i viss positiv riktning. 

Vård- och omsorg prognostiserar ett underskott på drygt 6,6 mnkr som i huvudsak handlar om 

utförandet av hemtjänsten i egen regi samt svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor som medför 

dyra köp via bemanningsföretag. Åtgärdsplaner finns för hemtjänsten och förväntas ge effekt under 

2018 för att vara i ekonomisk balans 2019. 

Individ- och familjeomsorgen har en prognos på ett underskott motvsarande drygt 6,5 mnkr. Det 

handlar om underskott avseende försörjningsstöd kopplat till bla uträde ur etableringen samt 

minskade ersättningar från migrationsverket som ger ett underskott för verksamheten för 
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ensamkommande barn. Det är färre barn än prognostiserat och fortfarande överskjutande 

kostnader kvar kopplat till anpassningar av verksamheten. Planering pågår med att se över 

möjligheten att sälja HVB platser samt anpassa personalbemanningen utifrån minskade ersättningar. 

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

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

preliminärt beräknade ersättningar för flyktingmottagningen. 

I prognosen ingår inte kostnader för driften av det kommunala asylboendet samt eventuella 

ersättningar till värdfamiljer. 

2.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Förvaltningsövergripan

de 
24 443 14 700    

Individ-och 

familjeomsorg 
112 647 -6 514    

Vård och omsorg 269 654 -6 600    

Funktionshinder och 

stöd 
185 011 -7 141    

Summa Nettoresultat 591 755 -5 555    

2.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 

2.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 
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3 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Socialnämnden bedriver en omfattande verksamhet som ständigt påverkas av faktorer i omvärlden 

vilka alla inte är påverkbara. Det kräver en flexibel verksamhet ständigt är på tå och förändras 

utifrån förändrade förutsättningar utifrån invånarnas behov. Ett exempel är det är arbetet med 

flyktingmottagande och mottagandet av ensamkommande barn där förutsättningarna förändrats vid 

fler tillfällen. Med det som utgångspunkt bedriver socialnämnden idag en verksamhet som följer 

och bevakar det som sker i omvärlden, ser till behoven hos invånarna och förändrar verksamheten 

utifrån det. Det kommer fortsättningsvis kräva avvägningar och prioriteringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning. 

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

kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför. De genomförda brukarundersökningarna visar på 

mycket goda resultat och inom visa områden bland de bästa i landet. 2017 års medarbetarenkät 

visade på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet även om det 

finns områden att arbeta vidare med. Uppföljningen av de kritiska kvalitetsfaktorerna visar också 

att det finns områden att arbeta vidare med men att många faktorer är kvalitetssäkrade. 

Socialnämnden lämnar en prognos efter 3 månader på drygt 5,5 mnkr i underskott för 

verksamhetsåret. Det finns dock en del osäkra faktorer som innebär att det kan finnas en risk för 

ett underskott på 10-15 mnkr men också en möjlighet till ett nollresultat. Det sista framförallt 

beroende på effekter av de åtgärder som pågår i verksamheterna. 

Den ekonomiska utvecklingen för insatser till personer med funktionsnedsättning, utvecklingen av 

försörjningsstöd kopplat till utträde ur etableringen, flyktingmottagandet samt effekterna av 

åtgärder inom hemtjänsten behöver följas noggrant under året. 

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

kommer fortsätta under 2018 och framåt. För att möta behoven utan alltför stora 

kostnadsökningar handlar det om att arbeta vidare med att stärka invånarnas möjlighet att, oavsett 

ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt 

eget liv. Detta görs genom att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och 

hållbart samhälle tillsammans med alla andra aktörer. Med införande av ny teknik och nya tjänster 

kan verksamheten också effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. 

Ytterst blir digitaliseringen ett sätt för verksamheten att kunna möta ett ökat behov men också 

förbättra kvalitet och tillgängligheten för den enskilde. 

Förvaltningen arbetar fortsatt med förbättringar och effektiviseringar inom ett antal olika 

processer och arbetsmetoder. Det handlar bland annat om digitalisering och teknikutveckling, 
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förändrade och effektivare processer och arbetsmetoder inom vård- och omsorg framförallt 

avseende omsorg samt kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende, lokaleffektiviseringar 

samt effektivisering av bemanningsprocessen. 

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

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

har gett förvaltningen i uppdrag att analysera den ökande sjukfrånvaron och ta fram förslag på vad 

som behöver göras för att minska den. 

För att arbeta med de ökade kostnaderna för försörjningsstöd till personer som lämnar 

etableringen pågår ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer, ett arbete som 

kommer behöva ha fortsatt fokus framöver och där man särskilt behöver analysera vilka insatser 

som ger avsedd effekt. 

  

Framtida utmaningar och utveckling 

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

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

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

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i 

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

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

förutsättningarna framåt. 

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

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

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

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

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

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

tillsammans med alla andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata eller frivilliga. Med införande av 

ny teknik och nya tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan 

ökas. Ytterst blir tekniken ett sätt för verksamheten att delvis kunna möta ökat antal äldre och 

ökade behov. 

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

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

socialförvaltningens olika verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och 

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



Socialnämnden, Uppföljning 1 -  2018 - Nämnd18(18) 

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. 
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Grunduppdrag 

Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala infrastrukturen och sköter det operativa arbetet 

inom kommunens markförsörjning och miljövård. Tekniska nämnden är även kommunens 

trafiknämnd och väghållningsmyndighet. 

Nämndens verksamhet är organiserad i följande områden:- Mark- och exploatering (MEX)- Gata- 

Park- Trafik- Vatten och avlopp (Va)- Miljövård 

MEX 

Grunduppdrag: Att hållbart utveckla och förvalta kommunens markreserv. Att bevaka kommunens 

intressen i diverse fastighetsaffärer, vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och 

byggnadsväsende. Att erbjuda företag, exploatörer och invånare en god och personlig service i 

frågor rörande kommunens exploaterbara mark. 

Styrdokument: Plan och bygglagen, ÖP16, Strategi för markförsörjning (antagen KF 2011-12-15), 

Riktlinjer för markanvisning, försäljning av tomtmark och riktlinjer för exploateringsavtal (antagen 

KF2016-02-25), Riktlinjer för bostadsförsörjning (antagen KF 2015-09-29), Skogsbruksplan. 

Gata 

Grunduppdrag: Att hålla gator och andra allmänna platser framkomliga och trafiksäkra genom 

gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder. Ansvar för skyltning utomhus och upplåtelse av 

allmän plats 

Styrdokument: Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Park 

Grunduppdrag: Parker, lekplatser, naturområden och andra allmänna platser ska vara rena, trygga 

och tillgängliga. Ansvar för operativt naturvårdsarbete även utanför detaljplan. 

Styrdokument: 

Trafik 

Grunduppdrag: Att vara kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet med ansvar för 

trafiksäkerhet, lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Hantera kommunens bidragsgivning 

till enskilda vägar. Ansvar för belysning enligt kommunens riktlinjer för gatubelysning. 

Styrdokument: Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning, Riktlinjer för 

gatubelysning i Gislaveds kommun 

Va 

Grunduppdrag: Tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till kommuninvånarna, på ett rationellt, 

korrekt och ekonomiskt sätt, omhänderta och behandla avloppsvatten samt att miljömässigt och 
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säkert återföra dagvatten till naturen. 

Gislaveds kommun ska ha en säker, klimatanpassad och hållbar va-försörjning som bidrar till 

bebyggelseutvecklingen i kommunen. Va-hanteringen ska utformas och skötas så att människors 

hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. 

Ansvar för det som åligger huvudmannen enligt Vattentjänstlagen. 

Styrdokument: Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Gislaveds kommuns va-policy och va-

plan. 

Miljövård 

Grunduppdrag: Att ansvara för de nedlagda kommunala deponierna utifrån miljöbalkens regler om 

verksamhetsutövarens ansvar för miljöskador. Att bedriva vattenvårdsarbete genom 

kalkningsverksamhet och biologisk återställning av vandringshinder. 

Styrdokument: Miljöbalken (10 kap, §2), Vattendirektivets åtgärdsprogram 

1.1 Uppföljning 

Målgrupp 

Större förändringar ut till allmänhet och företag skapar frågor. 

Den omarbetade va-taxan ger konsekvenser för de i målgruppen som bedriver verksamhet. 

Företagarna känner sig drabbade och orättvist behandlade. 

Vi jobbar hela tiden med små förbättringar, framförallt i driftperspektivet. Där är synpunkter från 

medborgarna en viktig informationskälla. Förhoppningen är att kunna använda informationen som 

kommer in i kontaktcenter (KC) på ett mer metodiskt sätt än idag. Målgruppsperspektivet är brett 

i driftfrågor vilket det måste vara. 

  

Medarbetare 

Arbetar fram en organisation som möter upp det nya arbetssättet som genomsyrar kommunen. 

Sjukdomar, rörelsen inom tekniska och till externa gör att det är kort om folk i verksamheten. Ny 

personal ska läras upp och ger en ökad påfrestning på personalen. Viktigt att vi lägger arbetsbördan 

på rätt nivå och får in ny personal som trivs. 

Verksamhet 

Hantering av uppföljning av VA-plan är inte gjord. Tekniska nämnden saknar uppföljning av 

dagvatten- och skyfallshantering. Skapar stort merarbete vid analyser för detaljplaner, dialog med 

allmänheten och hur vi ska prioritera mm. 
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Personalbristen påverkar verksamheten negativt framförallt för att tänkta/planerade 

förbättringsarbeten behöver prioriteras bort till fördel för det dagliga arbetet. 

Gemensamt inom förvaltningen har vi dock beslutat att göra en organisationsöversyn med fokus på 

våra uppdrag, resultat och befintliga resurser. Vi kommer ta hjälp utifrån och förhoppningsvis 

komma ut innan sommaren lite klokare och bättre rustade för de ökade kraven internt och 

externt. 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 Bra vatten 

Beskrivning 

Att vattnet är tjänligt 

Att det smakar gott. 

Att det ser fräscht, rent klart ut 

Verksamhetsområde TN 

VA 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-02-27 

 

Inga otjänliga vattenprover och endast två klagomål på vattenkvaliteten hittills iår. 

1.2.1.2 Framkomliga gator och cykelvägar 

Beskrivning 

Att drift och underhåll fungerar så att trafikanter kommer fram 

Verksamhetsområde TN 

Gata 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-02-27 
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Fokus på snöröjningen under denna period. Efter den besvärliga starten i dec 2017 togs en dialog 

med entreprenören där vi tillsammans rättade de problemen i Anderstorp och Burseryd. Efter 

mötet har det fungerat väl med både snöröjning och halka. 

Denna typ av vinter, ömsom plusgrader ömsom minusgrader, sliter dock hårt på beläggningarna. 

1.2.1.3 Likabehandling 

Beskrivning 

Att säkerställa att kommunallagen likabehandlingsprincip följs i markrelaterade förhandlingar vid till 

exempel arrendeavtal och köpekontrakt. 

Verksamhetsområde TN 

MEX 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-02-27 

 

Vi kommer jobba på i befintliga hjulspår med risk för att upprepa vissa inbyggda system- och 

processfel. Ett planerat förbättringsarbete kopplat till befintliga processer och framtagande av nya 

kommer inte kunna prioriteras under rådande omständigheter med mycket vakanser. 

1.2.2 Medarbetare 

1.2.2.1 Friska medarbetare 

Beskrivning 

Att medarbetarna är arbetsföra och på plats 

Verksamhetsområde TN 

MEX 

Gata 

Park 

Trafik 

VA 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-02-27 
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Förvaltningen har en del vakanser inom stab och VA som hindrar oss att utföra vårt uppdrag enligt 

våra intentioner. Viktigt att vi är noga med vad vi prioriterar och att vi utför uppdragen på ett bra 

sätt. 

I stort mår personalen bra men med en del korttidsfrånvaro pga. sjukdom och vård av barn. 

1.2.3 Ekonomi 

1.2.3.1 God ekonomisk hushållning 

Beskrivning 

Att resurserna används till rätt saker och på ett effektivt sätt 

Verksamhetsområde TN 

MEX 

Gata 

Park 

Trafik 

VA 

 

Senaste kommentar 

U1 2018 2018-02-27 

 

Svårt att bedöma kort in på året. Vinterväghållningen ser ut att ligga över budget när vi jämför 

kostnaderna vid samma tidpunkt 2017 men ligger under 2016. 
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2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Nettoresultat 36 630 0    

      

Bruttoinvesteringar 41 280 0    

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Skattefinansierade verksamheten beräknas att göra ett utfall enligt budget. Budgeten för personal 

kommer inte att gå åt men används till köp av konsulttjänster. 

Taxefinansierade verksamheten budgeteras att ge ett överskott på +1300tkr för att regleras mot 

va-kollektivets resultatutjämningsfond. 

Utfallet för investering ligger på 3 870tkr en ökning med 3 100tkr från 2017. 3 största 

investeringarna är i markinköp, VA arbete vid Södra Gussjön och arbete på vattenverket i 

Smålandsstenar. 

2.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos U1 Prognos U2 Prognos U3 Utfall U4 

Adm/Internt/mex, 
intäkter 33 683 0    

Adm/Internt/Mex, 
kostnader -42 583 0    

Väghållning, intäkter 774 0    

Väghållning, kostnader -20 917 0    

Park/Skog/OSA, 
intäkter 1 704 0    

Park/Skog/OSA, 
kostnader -8 632 0    

Miljö, intäkter 4 700 0    

Miljö, kostnader -5 359 0    

Vatten- och Avlopp, 
intäkter 47 000 0    

Vatten- och avlopp, 
kostnader -47 000 +1 300    

Reglering resulta 
utjämningsfond VA 0 -1 300    

      

      

Summa Nettoresultat -36 630 0    
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Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

2.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall Datum 
färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 

Inget projet är avslutat under perioden. 

2.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall Datum 
färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 

2.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal Mål/planvärde 
2018 U1 U2 U3 Utfall U4 

      

      

      

      

Kommentar nyckeltal 

Nämnden tog inga nyckeltal i planeringsdirektivet för 2018. 
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3 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 
effekter i verksamheten 

I stort ser det bra ut för nämnden där frågan angående rekrytering av personal och framtida 

hantering av vattenförsörjning och dagvatten ska hanteras ur ett strategiskt perspektiv. 

Viktigt att vi prioriterar på ett klokt sätt samt fortsätter att arbeta med  likabehandling och kvalité 

som grundpelare i våra ärenden. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Vi har stora utmaningar i VA verksamheten gällande reinvesteringstakten samt hantering av 

klimatethotet med dagvatten och vattenhantering som 2 stora frågorställningar. I VA-planen för 

Gislaveds kommun står det att kommunen ska ta fram en dagvattenplan för kommunen samt en 

skyfallskartering av Smålandsstenar, två viktiga dokument för att hantera frågor internt och 

externt. 
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