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Kommunstyrelsens  
ordförande har ordet

 Som alltid händer det mycket i kommunen under ett 

år. Det finns mycket positivt att säga om kommunens 

verksamheter och det är därför svårt att välja ut något 

enskilt som vi är särskilt stolta över.
 Sommarhettan 2018 var inte enbart en njutning 

utan fick stora konsekvenser. Sverige härjades av 

skogsbränder och vatten blev en bristvara. Det varma 

vädret slog hårt mot lantbrukarna. Under året har kris

medvetenheten ökat men också medvetenheten och 

stoltheten om hur vi alla som bor i kommunen hjälps åt 

och ställer upp för varandra under kärva tider.

 Jag vill framföra mitt och kommunstyrelsens tack 

till alla medarbetare som under året på olika sätt bidra

git till att utveckla kommunens verksamhet med invå

narna i fokus.

 Invånare, företag, förtroendevalda och medarbetare 

har under året tagit vår fina kommun ett steg vidare in 

i framtiden. Tillsammans kan vi stå rustade för fram
tidens utmaningar.

Carina Johansson

Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i verksamheten vilket innebär att 

de ska sköta ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

• För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer 

som är av betydelse för en ”god ekonomisk hus-

hållning”

• För ekonomin ska det anges finansiella mål som är 

av betydelse för en ”god ekonomisk hushållning”

• För personalfrågor ska det anges personalpolitiska 

mål som är av betydelse för en ”god ekonomisk 

hushållning”

Vision 2040 och värdegrund
Gislaveds kommun

Kommunplan

Planeringsdirektiv

NÄMNDER 
Grunduppdrag, reglemente, 
mål, resurser och kvalitet

UPPFÖLJNING 
Nämnd

BOLAG 
Bolagsordning, företagspolicy 

och ägardirektiv

UPPFÖLJNING 
Bolag

UPPFÖLJNING 
Verksamheter

VERKSAMHETER 
Grunduppdrag, uppdrag, 
mål, resurser och kvalitet

VERKSAMHETER 
Uppdrag, mål, resurser 

och kvalitet

UPPFÖLJNING 
Verksamheter

Nämnder Bolag

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushåll-

ning att kommunen ska arbeta för att nå visionen utifrån 

vad som anges i de prioriterade målområdena. För de 

prioriterade områdena anges mål för att förtydliga kom-

munfullmäktiges intentioner om vad som för verksam-

heten är god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande 

målområden såsom operativa styrgrupper, nämn-

dernas uppföljning och samhälle-, demokrati- samt 

arbetsgivarfrågor utgör grunden för kommunfullmäkti-

ges uppföljning.

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet 

fyra gånger per år. Vid delår och årsredovisningen görs 

en mer omfattande uppföljning.
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Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå 

på längre sikt. Visionen är ett redskap för styrning av 

den kommunala verksamheten. Gislaveds kommun har 

en vision som är en ledstjärna för hur kommunen öns-

kar utvecklas.

Gislaveds kommun är platsen man gärna  

identifierar sig med och har en god relation till. 

Vision

Uppmärksammar Samverkar

Levererar
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 

resurs användning, 

• uppmärksammar bärarna av den kulturella industri-

kommunen.
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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 olik

heter och vill tillvarata kommunens mångkulturella profil.

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet 

och arbetar för en samhällsutveckling som inte även

tyrar möjlig heterna för kommande generationer.

Värdegrund
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Gislaveds kommuns styrmodell är ett samlingsbegrepp för 

att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma 

arbetssätt för styrning och ledning av kommunen. Den ska 

se till 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 styr  modellen med som ska spegla rådande   

politiska  viljeinriktningar.

Styrmodell

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör till

sammans med kommunala och statliga  styrdokument 

verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångs

punkt för arbetet med personalpolitiska mål, finansiella 

mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitets säkra 

verksamheten knyts kritiska kvalitetsfaktorer och  indikatorer 

till grunduppdraget.

Styrmodellen illustreras av nedanstående bild. 

Analysera förutsättningar

Säkerställa genomförandet

VISION OCH VÄRDEGRUND

Statlig styrning Kommunal styrning

Verksamhetens grunduppdrag

EKONOMISTYRNING PLAN FÖR UTVECKLING 
AV VERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV
GRUNDUPPDRAGET

Resurs
fördelning

Principer
ekonomistyrning Uppdrag

Mål  plan 
åtgärder

Kvalitets
faktorer

Kvalitets
indikatorer

Följa upp

och

kvalitets

säkra

Planera,

ekonomi,

mål och

kvalitet
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Befolkningsutveckling
Från år 2000 minskade invånarantalet i Gislaveds kom-

mun för att vända till en positiv utveckling år 2014 och 

senare. Utvecklingen de senaste åren beror på att anta-

let människor som flyttar till kommunen från andra län-

der har ökat. 

Befolkningsförändringar
Antalet invånare i Gislaveds kommun har ökat de 

senaste åren. År 2018 ökade antalet med 228 personer.

2016 2017 2018

Födda 323 314 287

Döda 269 274 284

Inflyttade 1 638 1 509 1 495

Utflyttade 1 494 1 412 1 274

Justering 8 14 4

Folkmängd 29 478 29 629 29 857

Folkökning 206 151 228
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In- och utflyttning
Det var främst i åldrarna 20–24 och 25–29 år som in- och 

utflyttningen var som störst. I båda åldersgrupperna var 

utflyttningen större än inflyttningen.

Pendlingsmönster
De senaste åren har både antalet in- och utpendlare 

ökat. Det har även nettopendlingen gjort, vilket innebär 

att utpendlare har ökat i större omfattning än inpend-

lare.

2015 2016 2017

Inpendlare 3 229 3 328 3 325

Utpendlare 3 086 3 100 3 137

Nettopendling 143 228 188
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Välfärd och service
Efterfrågan på förskoleplatser ökade och några avdel

ningar tillkom. Alla som önskade fick en plats inom fyra 

månader, så som lagen kräver. I en enkät från 2017 gav 

vårdnadshavarna snittbetyget 8,8 på en tiogradig skala 

om huruvida barnen känner sig trygga i förskolan.

Ett av fullmäktiges mål är att fler elever i  grundskolan 

ska bli behöriga att söka till ett nationellt gymnasie

program. Av dem som gick ut årskurs 9 var 77,6 pro

cent behöriga (år 2017 var det 78,9 procent). Snittet 

i Sverige var 84,4 procent. En anledning till det låga 

resultatet kan vara att nästan en tredjedel av eleverna 

hade ett annat modersmål än svenska. Räknar man 

ifrån eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra 

åren, var behörigheten 84,5 procent. Det var nästan 3 

procent högre än Skolverkets beräkningar, där man tar 

hänsyn till socioekonomiska faktorer. Andelen behöriga 

lärare var 73 procent, medan rikssnittet var 83 procent 

(år 2017).

I vuxenutbildningens svenska för invandrare hade 

deltagarna bättre resultat än genomsnittet i Sverige.

Orosanmälningarna till individ och familjeomsorgen 

ökade. Det gällde både barn, ungdomar och vuxna. De 

som sökte försörjningsstöd var också fler. En anledning 

var att den tvååriga etableringsperioden för nyanlända 

tog slut för många, som stod utan annan försörjning.

Den nya lagen om utskrivning från sjukhus  började 

gälla. Den innebär att kommunen har tre dagar på 

sig att ordna ett boende för en patient som skrivits 

ut från slutenvård. Det fanns en viss oro för hur kom

munen skulle klara det, men det gick över förväntan 

efter lite svårigheter inledningsvis. Cirka 80 procent av 

 patienterna fick boende inom 24 timmar.

Den torra och heta sommaren ledde till både fler skogs

bränder och till vattenbrist. Eldningsförbud rådde nästan 

hela sommaren och bevattningsförbud infördes under 

två perioder. Räddningstjänsten hjälpte till att fylla på 

dricksvatten i ett 70tal brunnar.

Digitalisering
Hela samhället undergår en stor omvandling när alltmer 

sköts via informationsteknologi och datorer. Digitali

seringen berör de flesta områden i livet. Kommun

invånarna märker till exempel att flera ärenden kan 

uträttas via internet, när kommunen inför etjänster för 

ansökningar, felanmälningar, frågor och synpunkter 

med mera. Barn och elever lär sig hantera digitala läro

medel, de äldres trygghet ökar med hjälp av ny  teknik 

och invånare kan lättare komma i kontakt med kommu

nen via sociala medier.

I förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxen

utbildningen infördes digitala läromedel för flerspråkighet.

Brukare i hemtjänsten fick nyckelfria lås, trygghets

kameror och GPSlarm.

För att alla digitala processer och system i  kommunen 

ska vara säkra och hålla en hög kvalitet drevs  projektet 

På- och avställning. Det resulterade i uppdrag till både 

HRavdelningen och till ITdrift.

I projektet LMS (lärplattform) samlas alla intern

utbildningar, filmer med mera, så att de ska bli lätta att 

nå för alla medarbetare.

Upphandlingen av en ny kommunikationsplattform 

påbörjades. Den införs 2019.

Länets digitaliseringsråd undersökte kommunens 

interna digitala mognad. Gislaveds kommun är bra på 

effektivitet, innovation och balansering, men sämre när 

det gäller användare, teknik och organisation.

Förvaltningarna vill ha fler gemensamma system, så 

att mängden verksamhetssystem minskar och så att det 

blir lättare att samverka över förvaltningsgränserna. De 

vill också öka takten när det gäller att införa nya  etjänster 

och använda molntjänster i större utsträckning. Många 

verksamheter vill också arbeta mer flexibelt och mobilt 

och efterlyser bland annat bättre trådlöst nätverk.

Kommunfullmäktiges grunduppdrag
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Lokalsamordning
En ny modell för hur kommunen ska arbeta med 

 strategisk lokalresursplanering antogs i februari och 

en lokalresursgrupp tillsattes i maj. Gruppen tog fram 

en första version av ett lokalförsörjningsprogram som 

ska introduceras 2019. Chefsgruppen för investerings

dialoger sorterar, prioriterar och lämnar vidare besluts

frågor till fastighet och servicenämnden.

Samhälle och demokrati
Demokrati handlar om respekten för alla  människors 

lika värde och om individens frihet och  rättighet 

att påverka. Demokratin kan aldrig tas för given. 

 Delaktighet är en av grundpelarna i ett  demokratiskt 

samhälle. Demokratiutvecklingen i  Gislaveds  kommun 

tog ett stort steg framåt 2018 då Demokrati beredningen 

beslutades. Den är ett nytt politiskt organ som ska 

stärka och utveckla medborgardialogerna och leverera 

kunskapsunderlag för politiska beslut. Det ska leda till 

större medborgarinflytande och bättre tillit till att kom

munen arbetar för att utveckla samhället. 

Alla förtroendevalda erbjöds grundläggande utbildning 

om mänskliga rättigheter. I fortsättningen kommer det 

att ingå i politikerutbildningarna för nya förtroendevalda.

Från och med 2018 är Gislaveds kommun ett särskilt 

förvaltningsområde för den finska minoriteten. Det  betyder 

att all information ska finnas på finska och  verksamhet 

ska bedrivas på finska. Arbetet har inletts och sker i 

samråd med de finska föreningarna i kommunen. 

Hållbarhet är ett nyckelord för kommunen. I  begreppet 

ingår såväl ekologisk som social och ekonomisk  hållbarhet. 

Hållbarhet innebär att kommunen ska kunna  tillgodose 

invånarnas behov nu, utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Därför tar kommunen fram långsiktiga planer och 

strategier. Den fördjupade översiktsplanen för  Skeppshult 

och Smålandsstenar är ett exempel på en sådan  långsiktig 

plan, liksom planen för centrum utveckling i  Gislaved. 

I arbetet ingår  medborgardialog. I samarbete med 

 Gislaveds Gymnasium  inrättades arbetsgrupper med 

unga, för att se till att de kan påverka innehållet i till 

exempel temaveckan Fokus  hållbarhet och att de reflek

terar och ger förslag till  hållbar utveckling i kommunen.

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda natur

resurserna, så att de kan fortsätta försörja de kommande 

generationerna med det som behövs. Gislaved var 

med om att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för länet, 

Grön handlingsplan. 

Exempel på andra hållbarhetsprojekt 2018:

• projektet HELA RESAN, som ska öka hållbara arbets

resor i tjänsten

• det treåriga försöksprojektet med att utveckla 

HNJbanan, där man utökar tågturerna  Halmstad 

NässjöJönköping för att öka resandet 

• miljöombudens kompetensutveckling på temat 

Hållbar människa – Så tar du hand om dig själv och 

planeten – samtidigt 

• en utredning om möjligheten att producera biogas i 

kommunen 

• samarbete om en långsiktig plan för hållbar energi 

och för laddinfrastruktur med de kommunala bolagen

• arbete med förorenade områden i och kring 

Anderstorpsån.

Gislaveds kommuns miljöpris 2018 tilldelades  Rickard 

Carlsson för att han utvecklat en enkel och  effektiv 

metod för avloppsrening i små avlopp, där man tillsätter 

slamätande bakterier som gör att avloppet inte behöver 

tömmas, att fosfornivån sänks betydligt och att dålig 

lukt försvinner.
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Utbildningar om samhälls, demokrati och hållbar 

utveckling erbjöds förtroendevalda och tjänstepersoner 

för att de ska kunna fatta välgrundade beslut.

 Några exempel:

• Temadag om EU och Agenda 2030 som även blev 

kommunens första webbsända aktivitet med tusen

tals unika tittare.

• Klimatmöte Gislaved med workshop för förtroende

valda och tjänstepersoner om hur man tillsammans 

kan vässa klimatarbetet.

• Fokus Gislaveds centrum med workshops för 

förtroende valda, tjänstepersoner och målgrupper 

bland kommuninvånarna.

• Fokus Hållbarhet arrangerades för tredje året med 

näringslivsfrukost med tema solceller, mässa med 

tema hållbar mat och matproduktion, lokala  företag 

som höll öppet hus, workshops, seminarier och 

föreläsningar med tema inkludering, landsbygds

utveckling, digitalisering, mat och återbruk. Cirka 1 700 

personer deltog i aktiviteterna, i sociala medier  nåddes 

över 26 000 personer.

• Earth Hour uppmärksammades i mars med en mycket 

välbesökt kväll på Stora Segerstad med tema lokal, 

klimatsmart mat i samarbete med LRF Gislaved.

• Green Chargeprojektet avslutades med en road show 

på torget där man kunde provköra fossilfria fordon.

• Fokus Barnkonventionen med workshop för att öka 

kunskap om och ge exempel på tillämpning om 

 konventionen inför att den blir lag 2020.

En hållbar samhällsutveckling kräver samverkan också 

regionalt och nationellt. Kommunen deltog i länets 

fokus och arbetsgrupper och var en av sju pilot

kommuner i projektet Glokala Sverige, som ska öka 

kunskapen och medvetenheten om Agenda 2030.

Bostadsförsörjning 
Kommunfullmäktige har ambitionen att bygga 800 

bostäder till år 2030. Av dem ska 200 vara trygghets

bostäder. Det innebär i snitt 46 bostäder och 15 trygg

hetsbostäder per år. År 2018 lämnade kommunen 24 

startbesked för 129 nya bostäder. Inget av dem gällde 

trygghetsbostäder.

I kommunens styrgrupper finns arbetsgrupper för 

bostadsförsörjning. En analyserade nuläget och behov 

samt tog fram en åtgärdslista för hur bostads försörjningen 

kan effektiviseras. Gruppen lämnar sin slut rapport den 

30 januari 2019. Den ska ligga till grund för en plan 

för bostads och strategisk markförsörjning. En andra 

arbetsgrupp tittade på processutveckling, eftersom 

många komplexa saker behöver ske samtidigt, med 

flera förvaltningar inblandade. Det kan gälla rivnings 

och bygglov, detaljplaner, riskvärdering, sanering, med

borgardialoger med mera. Anderstorps centrum blir 

pilotområde och arbetet pågår hela 2019. Gruppen 

 tittar också på hur man ska kunna skapa en samman

hängande och användarvänlig process när det handlar 

om platser med förorenad mark. 

En annan uppgift är att identifiera vilken instans som 

har ansvar för olika frågor som dyker upp i en process.

Företagsklimat och näringslivssamverkan
Det är viktigt att fler företag etablerar sig i Gislaveds 

kommun och att befintliga företag är välmående. Det 

leder till fler arbetstillfällen och bidrar till kompetens

försörjningen. Därför satsar kommunen på ännu bättre 

samverkan med näringslivet och på att förbättra  servicen 

och bemötandet.

De två senaste åren förbättrades företagsklimatet 

efter att i flera år ha försämrats, enligt Svenskt Närings

livs rankning. År 2018 blev kommunens betyg 3,4, det

samma som Sverigesnittet. Det som enligt mätningen 

behöver förbättras är kommunens information, upp

handlingen och att det finns medarbetare med relevant 

kompetens. Näringslivsdialogerna visar mycket  tydligt 

att det är avgörande för företagen hur kommunens 

myndighetsutövning fungerar. Det finns också ett stort 

behov av rådgivning, i första hand inom bygg och miljö

förvaltningens ansvarsområden.

Åtgärder 2018:

• En framtidsplan för hur skola och arbetsliv ska kunna 

samverka togs fram. 

• En förstudie om var en eventuell testbäddsverksamhet 

skulle kunna utvecklas genomfördes.

• Förenklade miljötillsynsrapporter infördes. 

• Den lotsande organisationen En väg in hittade sina 

former och arbetssätt. 

• Ett platsvarumärke togs fram och ska lanseras. 

• En ny kommunikationsavdelning inrättades, som sam

ordnar och utvecklar kommunens kommunikation.

• En näringslivsdialog, en handelsdialog och en dialog 

med handels och fastighetsägare genomfördes. Det 

personliga mötet poängterades kraftigt. Konceptet 

Vad kan vi hjälpa till med? skapades. 
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Digitalisering
I kommunorganisationen finns en fast  beredningsgrupp 

med uppdraget att stödja kommunens arbete med 

 digitalisering med hjälp av omvärldsbevakning, analyser, 

samordning, prioriteringar och uppföljning. Gruppen 

behandlar också informationssäkerhet. Det är viktigt att 

säkerhetsarbetet går i samma takt som digitaliseringen.

Kommunen utökade antalet etjänster och  arbetar 

för att göra det lätt att hitta och använda dem. För 

att invånarna ska kunna vara digitalt delaktiga är 

bredbands utbyggnaden väsentlig. Gislaved når inte 

regeringens mål att 90 procent av hushållen ska ha 

 tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. I  kommunen 

hade 78 procent av hushållen tillgång till fibernät  hösten 

2018. Av dem som bor i tätbebyggt område hade 79 pro

cent tillgång till fibernät. I glesbebyggt område var det 

53 procent. Det innebär att inte alla hushåll kan använda 

de digitala tjänsterna och en ojämlikhet i tillgången till 

råd och annat riskerar att uppstå i kommunen.

Kommunfullmäktige har gett Gislaved Energi Koncern 

AB i  uppdrag att skapa möjligheter för alla invånare att få 

samma  villkor för ITinfrastruktur.

Arbetsgivare
Under de kommande åren beräknas mer än en  tiondel 

av Gislaveds kommuns anställda gå i pension. De års

kullar som nu kommer in på arbetsmarknaden är  betydligt 

mindre än de som lämnar den. Det innebär att fler med

arbetare behöver arbeta mer och fler behöver arbeta 

längre upp i åren för att kommunen ska klara att leva 

upp till behoven av välfärdstjänster. Detta ställer stora 

krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare 

och fortsätta arbeta strategiskt med alla frågor som rör 

personalen och dess kompetens.

Personalomsättningen var något högre 2018 än 2017: 

10,2 jämfört med 8,7 procent av de tillsvidareanställda 

slutade. Det anställdes också färre nya: 6 procent jäm

fört med 7,9 år 2017.

Kommunen har därför bestämt att man ska prioritera 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ett för

valtningsövergripande projekt pågår till december 2019. 

Projektet ska dels ta fram ett kompetensförsörjnings

program som beskriver kommunens nuläge samt en 

omvärlds och behovsanalys, dels ta fram en process 

och ett metodstöd för hur kommunen ska arbeta med 
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kompetens och kompetensförsörjning. Dessutom ska 

projektet undersöka förutsättningar för och behov av ett 

systemstöd för att kartlägga kompetensen i kommunen. 

Heltidsprojektet utvärderades i fokusgrupper under 

hösten. Rapporten presenteras i februari 2019.

Bemanningsenheten utökades med två  rekryterare 

och en administratör och en ny bemanningschef tillträdde. 

Enheten fortsatte att rekrytera bland de visstidsanställda. 

Vikariebankens funktioner för bland annat bokning sågs 

över. Bemanningsenheten arbetar för att bli en kommun

övergripande bemannings och rekryteringsenhet. Upp

draget att samordna arbetsmarknadsmässor övergick 

till enhetens rekryterare.

Den första kullen som valts ut till  ledarskapsakademin 

påbörjade sitt program. En enkät togs fram och  skickades 

ut till cheferna, som fick svara på hur de  upplever förutsätt

ningarna för sitt ledarskap. Resultatet  presenteras 2019.

Arbetsgruppen för attraktiv arbetsgivare (tidigare 

employer brandinggruppen) kan komma att få nya upp

drag sedan den nya kommunikationsavdelningen nu är 

på plats. 

I november hölls en medarbetarvecka för de 2 700 

anställda, G-kraft. Den handlade om hur man kan 

påverka, vara medskapare på sin arbetsplats och vilket 

ansvar man har som medarbetare. 

Digitalisering
Den kommunala digitala agendan 2018–2020 fast

ställdes av kommunstyrelsen i maj och innehåller 

avsnitt om bredband, välfärdsteknologi, informations

säkerhet, samverkan externt, digital mognad och 

 digitala tjänster (etjänster och artificiell intelligens).

I takt med att omvärlden förändras, ändras även 

innehållet och uppdragen i medarbetarnas tjänster. Det 

ställer stora krav på förändring i kultur, struktur och 

kompetensutveckling. Kommunen behöver arbeta mer 

med flexibilitet i verksamheterna för att personalen ska 

kunna förändra sina arbetsuppgifter och sin kompetens. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per åldersgrupp
 (%) 2016 2017 2018

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

Totalt för 30–49 år 5,7 6,3 6,4

Totalt för 50 år och äldre 6,7 6,9 7,0

Totalt 6,0 6,4 6,6

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro
(%) 2016 2017 2018

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6,0 6,4 6,6

Långtidsfrånvaro Andel långtidssjuka

av total sjukfrånvaro 48,0 45,2 44,3

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per kön
 (%) 2018

Totalt för kvinnor 7,4

Totalt för män 3,9

Totalt 6,6

Sjukfrånvaron totalt i kommunorganisationen var 

6,6 procent. Uppdelat på kön var den 7,4 procent för 

kvinnor och 3,9 procent för män. I de  kvinnodominerade 

yrkena har medarbetarna ofta nära kontakt med människor. 

Det kan innebära större risk för smitt spridning och 

upprepade lyft, men vad som framförallt ökar är den 

psykiska ohälsan. 

I åldersgrupperna ökade de ungas (–29 år) sjuk

frånvaro ytterligare, från 5,9 till 6,3 procent. Därför 

 gjordes en enkät och svaren håller på att bearbetas, för 

att man ska se vilka åtgärder som kan sättas in för att 

stävja utvecklingen.

Ett nyckelbegrepp i personalvård är KASAM, med

arbetarens känsla av sammanhang. Chefen och organi

sationen behöver göra uppdraget begripligt, resurserna 

tillgängliga och få medarbetarna att känna sig delaktiga.
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Målgrupp
Alla kommuninvånares och företags tillgång 
till internet.

Beskrivning
För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till 

 internet är utökad fiberutbyggnad särskilt kritisk.

Kommentar
Gislaveds kommuns bredbandsstrategi innebär 

att minst 90 procent av kommunens invånare och 

 näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband 

med minst 100 Mbit/s överföringshastighet senast år 

2020.  Statistiken från Post- och telestyrelsen uppda-

teras  årligen. Den senaste är från oktober 2018. Den 

visade att 78 procent av hushållen i Gislaveds kommun 

hade tillgång till fibernät om 100 Mbit/s. Av dem som 

hade tillgång till fibernät fanns 79 procent i tätbebyggt 

område och 53 procent i glesbebyggt område. Kom-

munfullmäktige har gett Gislaved Energi Koncern AB i 

uppdrag att skapa möjligheter för Gislaveds kommuns 

invånare att få samma villkor för IT-infrastruktur.

Flera föreningar har bildats i kommunen och arbete 

med utbyggnad har pågått intensivt. Trots det finns 

det fortfarande områden på landsbygden som inte 

är utbyggda och där invånare och  näringsliv  saknar 

 möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Man kan  kons tatera 

att det inte finns intresse från  marknaden att bygga i 

kommunens landsbygdsområden och att underlaget för 

att bilda och driva  fiberförening ofta inte är tillräckligt 

stort. I praktiken innebär det att ingen aktör tar ansvar 

för att se till att även de mest gles bebodda delarna av 

kommunen får fiber. Mot den  bakgrunden är bedöm-

ningen att den kritiska faktorn inte kommer att uppnås.

Verksamhet
Uppdaterade detaljplaner för att snabbt 
 tillgodose behov av mark.

Beskrivning
För att tillgodose invånares och företags behov av att få 

bygga är det särskilt kritiskt att det finns uppdaterade 

detaljplaner.

Kommentar
Ansvaret för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger 

hos bygg- och miljöförvaltningen, men sker i  samverkan 

med andra förvaltningar, bland annat i en särskild plan-

grupp, där förvaltningsövergripande  representanter 

på operativ nivå diskuterar de aktuella detaljplanerna. 

Därutöver sker strategisk samverkan på förvaltnings-

övergripande nivå i den nybildade strategiska mark-

gruppen. Gruppen gör det möjligt att göra gemensamma 

prioriteringar i detaljplanearbetet, men även att diskutera 

strategiska markfrågor som förvärv och  försäljning för 

att snabbt kunna tillgodose behovet av mark.  Samarbetet 

med Tranemo kommun  föranledde organisations-

förändringar. Förändringsarbete har pågått en längre 

period på bygg- och miljöförvaltningen, bland annat 

för att planarbetet ska bli effektivare. Nya arbetssätt 

 etablerades i den strategiska markgruppen för att den 

ska bli effektivare. Det finns planer på att vässa  viktiga 

styr dokument, för att kommunen på ett ännu bättre 

sätt ska kunna tillgodose invånares och  företags behov 

av mark för etablering och för att ytterligare  förbättra 

 arbetet med att ta fram detaljplaner. Bedömningen är 

att denna faktor är god.

Kritiska kvalitetsfaktorer
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Samverkan internt och externt.

Beskrivning
För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun 

är samverkan både internt och externt särskilt kritisk.

Kommentar
Kommunstyrelsen har på uppdrag av den parlamen-

tariska kommittén frågat kommunerna i 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 sam verkan. Tillfrågade kommuner har generellt ställt 

sig  positiva. Kommunstyrelsen har överlämnat svaren till 

den parlamen tariska kommittén för vidare hantering.

Externt pågår redan flera former av samverkan. 

Som exempel kan nämnas Entreprenörsregionen och 

samverkan inom GGVV (Gislaved, Gnosjö,  Vaggeryd, 

 Värnamo), regionens digitaliseringsråd, samverkan inom 

 säkerhet och räddningstjänst,  överförmynderi, upp-

handling, rådet för social hållbarhet,  samverkan kring 

sjön Fegen, avfalls frågor (SÅM, samverkan,  åter vinning, 

miljö) etc. En  nystartad samverkan med Borås Stad och 

 Tranemo kommun handlar bland annat om  infrastruktur 

och kollektivtrafik frågor. Det har också  fattats beslut 

om en gemensam bygg- och miljö nämnd med Tranemo 

kommun från och med den 1  januari 2019.

 Nöjdheten med den externa samverkan mättes i 

referens gruppen för arbetsmarknadsfrågor, i rådet för 

social  hållbarhet och vid näringslivs dialogen. I referens-

gruppen angav 82 procent att samverkan var mycket 

bra och har bidragit positivt till kommunens utveckling. I 

rådet för social hållbarhet angav 91 procent samma sak 

och vid näringslivs dialogerna 97 procent. Ingen anger 

att det inte är så bra, ganska dåligt eller mycket dåligt. 

Det finns alltså en hög  nöjdhet bland de externa sam-

verkande parterna. Sam verkan utvecklades under året 

till att innefatta nya områden. Ingen samverkan har  heller 

upphört. Samverkan ses som förutsättningen för att till-

sammans se helheten, växla upp varandras  resurser, få 

tillgång till kompetenser och kunna möta utmaningar som 

kommunen och de samverkande  parterna står inför.

Internt sker samverkan främst genom kommun-

direktörens ledningsgrupp, tillsatta operativa  styr grupper 

– där även bolagens verkställande  direktörer ingår – 

samt genom fasta beredningsgrupper. Samverkans-

parterna var i  mätningarna i hög grad nöjda med 

den interna  samverkan i de olika organen. En stor 

 förflyttning av  kommun direktörens ledningsgrupps-

arbete  genomfördes, som gjort ett gräns överskridande 

arbete med helhetssyn möjligt.  Arbetet påbörjades 

redan 2016 och nu finns en solid grund för att man 

ska kunna växla upp det gränsöverskridande  arbetet. 

De operativa styr grupperna är knutna till lednings-

gruppen. De ska arbeta vidare med och ta hand om 

 kommun fullmäktiges  målområden med både  aktiviteter 

och  ytterligare arbetsgrupper.  Tillsammans ska de ge 

bästa  möjliga utväxling på de utpekade utvecklings -

områdena. Det börjar märkas mer att det finns mer 

kraft i arbetet med  uppdragen. Det beror till stor del på 

att nämnderna utför sina grunduppdrag och koncen-

trationen i de kommun över gripande delarna kan  inriktas 

på ett mycket kraftfullare sätt.

I samband med att man mäter nöjdheten med den 

externa och interna samverkan blir det ofta bra  samtal 

och reflektioner kring samverkan i gruppen och vad som 

kan förbättras och utvecklas.

Medarbetare
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 

kommuner och landsting, är det särskilt  tydligt.  Begreppet 

”hållbart” markerar att detta index för medarbetar-

engagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast 

fokuserar på själva nivån på engagemanget, utan också 

på  chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara 

och bygga vidare på engagemanget.

Kommentar
Faktorn bedöms relativt god med en viss risk.  Gislaveds 

kommun är en stor organisation med dess nästan 3 000 

tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Därmed 

finns ett varierat engagemang hos medarbetarna och 

varierad förmåga hos cheferna och organisationen att ta 

tillvara och bygga vidare på det engagemang som finns.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har arbetat 

fram en enkät med nio frågor för att man  kontinuerligt 

ska kunna utvärdera och följa upp  arbetsgivarpolitiken i 



Kritiska kvalitetsfaktorer

1717

kommuner och landsting med fokus på Hållbart med-

arbetarengagemang, HME. Frågorna ingår i medarbetar-

enkäten i Gislaveds kommun.  Enkätens syfte är dels att 

kunna göra jämförelser, dels att  analysera samban-

det mellan med arbetar engagemang och verksamhets-

resultat.  Enkätsvaren redovisas i Kommun- och 

landstings databasen (Kolada). Där omvandlas varje 

fråge områdes  medeltal till ett index, 0–100, och det 

är detta index som redovisas här. Totalt hamnade det 

kommunövergripande HME- indexet på 76,  vilket var 

 marginellt lägre än 2017 (77). Förvaltningarnas resultat 

skilde sig åt mellan 80 som högst och 62 som lägst.

Kommunen är på god väg och de åtgärder som vidtas 
är bland andra
• att fortsätta att införa den nya styrmodellen och det 

kommunikativa ledarskapet

• att starta projektet kompetensförsörjning  tillsammans 

med förvaltningarna

• fokus på medarbetarskap, hur medarbetarna blir 

 medskapare

• ett nytt samverkansavtal med fokus på medarbe-

tarna och dialog med dem, att stärka arbetsplatsträf-

farna

• fokus på att fler ska arbeta heltid med god arbets-

miljö

• att bygga upp hela chefsutvecklingsprocessen, från 

aspirant till exit

• att arbeta efter handlingsplanen för employer 

 branding. 

Friska medarbetare är en grundförutsättning.

Beskrivning
Gislaveds kommun ska ha ett lågt sjuktal. Friska med-

arbetare ger hållbara medarbetare och därmed en  hållbar 

organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras 

 synpunkter tas tillvara.

Kommentar
Sjukfrånvaron har ökat marginellt, från 6,4 procent till 

6,6 procent 2018. Ett lågt sjuktal i kommuner – som har 

många kvinno dominerade kontaktyrken – bedöms vara 

5,3 procent eller lägre (grönt). Gult är 5,3–7 procent, röd 

är 7 procent eller högre.

Sjukfrånvaron innebär en förlust av personal och 

kompetens som kraftigt försämrar kommunens förut-

sättningar att klara sina uppdrag. Under de senaste 

perioderna av hög sjukfrånvaro i riket är det psykiska 

diagnoser, särskilt bland kvinnor, som ökat mest även i 

Gislaveds kommun.

De unga (–29 år) stod för ökningen av sjukfrånvaron 

från 5,9 till 6,3 procent. Åldersgruppen 30–49 år hade 

samma frånvaro som 2017 med 6,4 procent och den 

äldre gruppens sjukfrånvaro ökade med 0,1 procent-

enhet till 7,0 procent.

Ohälsan i de olika förvaltningarna varierar. I förvalt-

ningarna med få anställda kan det handla om enskilda 

 individer som ger stora förändringar i statistiken. Därför 

blir en övergripande analys svår att göra. I förvaltningar 

med många anställda är trenderna intressanta att följa. 

Socialförvaltningens ökning stagnerade med 9,5 pro-

cent (9,4). Barn- och utbildningsförvaltningens ohälsotal 

var konstant, 5,1 procent. Fastighet- och service-

förvaltningens ohälsotal ökade med 0,8 procentenheter 

till 5,5 procent. Där stod en enskild yrkeskategori för en 

stor del av ökningen.

Åtgärder
• Fokus på ungas hälsa för att motarbeta den stora 

ökningen av sjuktalen i åldersgruppen –29 år. En 

enkät genomfördes och svaren ska analyseras och 

åtgärder tas fram.

• Fokus på att stärka rehabiliteringen vid korttids-

frånvaro. En ny rutin arbetas fram som införs 2019.

• Europeiska socialfondsprojektet En hälsosam arbets-

plats för ett hälsosamt arbetsliv pågår 2018–2021.

• Företagshälsovården Kommunhälsan ska arbeta mer 

uppsökande 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. 

• Fortsätta förankra den nya styrmodellen och det 

kommunikativa ledarskapet i verksamheterna.

• Fokus på medarbetarens ”känsla av sammanhang” 

(KASAM). Chefen och organisationen behöver göra 

uppdraget begripligt, resurser tillgängliga och hanter-

bara samt få medarbetarna att känna sig delaktiga.
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Ekonomi
Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar.

Beskrivning
För att planera och prioritera hur kommunens eko-

nomiska 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. De är verktyg som med rätt träff-

säkerhet kan bidra till att verksamheten kan styras om 

och priori teringar kan göras i rätt tid. En träffsäkerhet 

som  missar alltför mycket kan få konsekvenser som 

att fel beslut tas i fel tid eller inte alls. För att kommunen 

ska kunna  planera resurser och prioritera både politiskt 

och i de olika verksamheterna behöver de ekonomiska 

 prognoserna gå hand i hand med verksamheterna och 

vara  synkroniserade. Beslut måste kunna fattas om 

hur kommunen ska handla för att vid årets slut klara 

 ekonomi och verksamhet. Vid stora planerade överskott 

kan en annan prioritering göras och vid stora underskott 

ska åtgärder sättas in. I  första hand ska över- och under-

skott hanteras i respektive nämnd.

En bedömning görs att detta arbete pågår kontinu-

erligt och behöver förbättras. Det stora underskott som 

prognostiserats från socialnämnden kunde aviserats 

tidigare om prognossäkerheten varit bättre. Detta får 

stora konsekvenser för hela kommunen och bra prog-

noser hade inte hjälpt till att förändra detta resultat. Det 

behöver också både planeras åtgärder och säkerställa 

att dessa åtgärder får den effekt som varit avsedd.

Bra prognoser ger bara en förutsättning till att gasa 

eller bromsa, men prognoserna behöver visa så rätt 

som möjligt för att detta ska kunna ske.

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, prioriterade 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. Det säkerställer en 

kostnadseffektiv och ändamåls enlig verksamhet.

Då Gislaveds kommuns finansiella mål med att 

genomsnittligt resultat ska uppnå 30 mnkr nås görs 

bedömningen att god ekonomisk hushållning upp-

nås. (Genomsnittliga resultatet är 30,3 mnkr) Detta ska 

kunna parera både svängningar i omvärlden samt vara 

en förutsättning för kommunen att kunna investera. 

Risken i att ha ett för lågt resultat är att vid minsta 

svängning i omvärlden, pensioner eller något annat 

som påverkar kommunen behöver detta tas direkt från 

nämnderna istället. Kommunen har ett högt resultat 

2016 som låg på över 60 mnkr som har stor betydelse 

för att detta mål nås. 2018 års låga resultat kommer 

att påverka den framtida planeringen då detta måste 

hämtas hem.

Kommunfullmäktiges mål är av den långsiktiga 

karaktären och mycket och stora arbeten är startade 

och som också börjar ge resultat. Både i det förebyg-

gande syftet och kring reella aktiviteter för att ta kom-

munen framåt. Detta gör att bedömningen blir att 

Gislaveds kommun når en god måluppfyllelse och att 

där kommunen inte når ända fram är det inte tillräckligt 

för att göra bedömningen att god ekonomisk hushåll-

ning ej nås.
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ningsnivå är viktiga förklaringsfaktorer. Gislaved låg 

något under rikssnittet.

Elevens närvaro i skolan är en faktor som  påverkar 

resultatet. Skolplikt och frånvaro regleras i kapitel 7 

i skollagen. Skolorna arbetar kontinuerligt efter en 

gemensam handlingsplan framtagen tillsammans med 

socialförvaltningen. Så kallade hemmasittare försöker 

skolan hjälpa genom att lärare undervisar dem i hem-

met några  timmar i veckan och sedan gradvis ”slussar” 

tillbaka dem till  vanlig klass. Frånvaro är ett komplext 

fenomen, men man kan säga att det generellt  handlar 

om individer som har en svår social situation. Ofta är de 

i kontakt med barn- och ungdoms psykiatrin och social-

tjänsten. Även här handlar det många gånger om nyan-

lända elever.

En annan faktor som kan påverka resultatet är  kultur- 

och fritidsaktiviteter. De som deltog i  fritidsaktiviteter 

minst en gång per vecka i årskurs 7, 8 och 9 var 31 pro-

cent, flest flickor. Gislaveds kommun har ett stort fritids- 

och kultur utbud och låg över rikssnittet som 2016 var 

25 procent (Barnombudsmannen).

En faktor som också kan påverka resultatet är hur 

mycket man rör på sig. Andelen elever som ägnade sig 

åt idrottsaktiviteter minst en gång i veckan i  årskurs 7, 8 

och 9 var 74,5 procent. Det var över  riksnivån, som 2016 

var 70 procent, bland barn med utländsk bakgrund 50 

procent (Barnombudsmannen). Om rikets statistik åter-

speglas även i Gislaved behöver  undersökas vidare. 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål-
område – Attraktivitet och utveckling för 
Gislaveds kommun
Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgiv-

ningen och arbetar för en hållbar utveckling ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. Vi påverkar miljön i positiv rikt-

ning och gör hållbara val.

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i 

alla kommundelar är en förutsättning för digitalisering 

och utveckling av kommunen.

Kommunfullmäktiges prioriterade 
målområde – Barns lärande
De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxt-

villkor, 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 nyfiken-

het. 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.

Andelen elever som når behörighet till 
gymnasieskolan ska öka.

Kommentar
Kommunfullmäktige har som mål att andelen elever 

som når behörighet till gymnasieskolan ska öka. Fyra 

 indikatorer har tagits fram av den operativa  styrgruppen 

för barns lärande för att strategiskt arbeta långsiktigt 

mot målet.

Andelen elever som var behöriga till ett nationellt 

 gymnasieprogram var 75,7 procent (91 elever var inte 

behöriga). Andelen nyanlända (anlänt de senaste fyra 

åren) i årskurs 9 var 14,7 procent. Räknas de bort, blev 

andelen elever behöriga till nationellt gymnasie program 

83,4 procent. Bland de 55 nyanlända var 17 elever 

(30,9 procent) behöriga. I årskurs 9 läste 109 elever 

svenska som andraspråk läsåret 2017/2018. Det  innebär 

att 29,2 procent av eleverna inte hade svenska som 

modersmål.

En stor del av förklaringen till att  behörighetsgraden 

var relativt låg fanns i att ett ganska stort antal ny an-

lända inte hade samma förutsättningar att  tillägna 

sig den kunskap som krävs för att klara målen. Även 

utländsk bakgrund och inte minst föräldrarnas utbild-
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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.

Bygga fler bostäder.

Kommentar
Kommunfullmäktige har som ambition att bygga 800 

bostäder fram till år 2030, varav 200 ska vara trygghets-

bostäder. Det  innebär att det behöver byggas 46  bostäder 

och 15 trygghets bostäder per år mellan 2018 och 2030. 

År 2018 lämnades 24 startbesked för totalt 129  bostäder:  

enbostads hus, flerbostadshus och radhus (fritidshus ej 

inkluderat).

Då det inte lämnades något startbesked för trygg-

hetsbostäder anses målet vara delvis uppfyllt.

Öka takten av fiberutbyggnad i hela kommunen.

Kommentar
Gislaveds kommuns bredbandsstrategi  innebär 

att minst 90 procent av kommunens  invånare och 

 näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till  bredband 

med minst 100 Mbit/s överföringshastighet senast år 

2020.  Statistiken från Post- och telestyrelsen upp-

dateras årligen. Den senaste är från oktober 2018. Den 

visade att 78 procent av  hushållen i Gislaveds kommun 

hade tillgång till fibernät om 100 Mbit/s. Av dem fanns 

79 procent i tät bebyggt område och 53  procent i gles-

bebyggt område. Kommun fullmäktige har gett  Gislaved 

Energi Koncern AB i uppdrag att skapa möjligheter för 

 Gislaveds kommuns invånare att få samma villkor för 

 IT-infrastruktur.

Flera föreningar har bildats i kommunen och arbete 

med utbyggnad har pågått intensivt. Trots det finns 

det fortfarande områden på landsbygden som inte 

är utbyggda och där invånare och näringsliv saknar 

 möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Marknaden har 

inte intresse av att bygga i kommunens landsbygds-

områden och underlaget för att bilda och driva fiber-

förening är inte tillräckligt stort. I  praktiken innebär det 

att ingen aktör tar ansvar för att säkerställa utbyggna-

den till de mest glesbebodda delarna av kommunen. 

Mot den bakgrunden är bedömningen att målet inte 

kommer att uppfyllas.

Kommunfullmäktiges prioriterade 
målområde – Företagsklimat och 
näringslivssamverkan
I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företags klimatet, 

vilket förutsätter en fördjupad samverkan med närings-

livet som präglas av tillit och förtroende. Det är lätt för 

 företag att etablera sig här.

Kommunen stödjer näringslivets arbete med kompetens-

försörjning och arbetar aktivt för att utveckla infrastruk-

turen.

Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra när-

liggande regioner.

Samverkan mellan kommunen och näringsliv 
ska intensifieras.

Kommentar
Kommunfullmäktige har som mål att samverkan mellan 

kommun och näringslivs ska intensifieras. En  indikation 

på måluppfyllelse utgörs av Svenskt  Näringslivs årliga 

företags klimatbetyg som baseras på en enkätunder-

sökning till kommunens företag. Betyg sätts på en 

skala 1 (dåligt) till 6 (utmärkt) och presenteras som 

ett  medel betyg.  Resultatet visade en förbättring 

 jämfört med 2017. Det  sammanfattande omdömet om 

 företagsklimatet i  Gislaveds kommun ökade från 3,2 till 

3,4. Det var också snittet för alla Sveriges kommuner.

Kommunen bedriver numera ett systematiskt 

arbete kring att förbättra företagsklimat och  samverkan. 

 Grunden i arbetet är de återkommande näringslivs-

dialogerna, som ger en bra bild över företagens syn-

punkter och behov. Utifrån resultatet av  dialogerna 

bedrivs ett konkret förbättrings arbete på en rad 

 områden, bland annat kommunal service, platsens 

 attraktivitet, kompetensförsörjning, mötesplatser och 

samarbeten. Att förbättra samverkan är ett långsiktigt 

arbete som måste bedrivas kontinuerligt.

Förbättra kommunens service och bemö-
tande gentemot näringsliv och invånare.

Kommentar
Ett omfattande arbete pågår för att förbättra service och 

bemötande. Viktiga delar utgörs av arbetet om ”en väg 

in” för frågor och ärenden till kommunen och att se till 

att de tas om hand i den lotsande  organisationen. När 



Mål

2121

det gäller myndighetsutövningen efterfrågar närings-

livet  tillgänglighet, ett gott bemötande, snabbhet och 

tydlighet. Även  behovet av rådgivning poängteras i 

stor omfattning. Lov- och tillsyns frågor inom bygg- och 

 miljöförvaltningens ansvars  område utgör i samman-

hanget särskilt  viktiga områden och där pågår ett 

omfattande  förändrings arbete.  Syftet är att bli tydligare 

i beslut och i krav som ställs på verksamhets utövare, 

men också att förbättra  dialogen med företag och 

enskilda för att hjälpa dem att göra rätt från  början. 

Kvalitetsmätningar av den  kommunala  servicen och 

myndighetsutövningen gentemot  företag görs genom 

nöjd-kund-index. Gislaveds kommun har sedan 2014 

 förbättrats i samtliga myndighetsområden och service-

områden. Arbetet för service och bemötande  gentemot 

näringsliv och invånare är en pågående process som 

innebär ständiga  förbättringar. 

Personalpolitiska mål
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka kom-

munens attraktivitet som arbetsgivare finns följande 

personal politiska mål.

Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik 
ska främja oss som attraktiv arbetsgivare.

Kommentar
Riktade medel användes till struktursatsningar i löne-

översynen. Vård- och omsorgspersonal fick genom ett 

lokalt kollektivavtal höjt tillägg för obekväm arbetstid 

på  helgen. Det var ett led i att främja Gislaveds kommun 

som attraktiv arbetsgivare.

Personalomsättningen ökade 2018 och låg något 

över gränsen till vad som betraktas som normal 

omsättning. Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,2 

procentenheter, men även om det var en ökning så 

stagnerade ökningstakten en aning. För att komma 

till rätta med personal omsättning och sjukfrånvaro 

genomfördes aktiviteter. Bland annat pågår ett projekt 

genom Europeiska  socialfonden, ESF, som ska främja 

en hälsosam arbetsplats för ett hälso samt arbetsliv. Det 

pågår 2018–2021. Företagshälsovården Kommun hälsan 

arbetar mer upp sökande och erbjuder verksamheterna 

olika insatser för att minska sjukfrånvaron.

Index för hållbart medarbetarengagemang, HME, 

var 76, vilket var strax över målvärdet. Medarbetar-

enkätens utfall visade att Gislaveds kommun har ett 

nöjd-medarbetar-index, NMI, på 3,98, som också låg 

över målvärdet. Fokus låg på att fortsätta införa den nya 

styr modellen och det kommunikativa ledarskapet samt 

utveckla medarbetarskapet och hur medarbetare blir 

medskapare. Ett nytt samverkansavtal tecknades, som 

fokuserar på medarbetaren och dialogen för att stärka 

arbetsplatsträffarna.

Andra satsningar var ett nystartat projekt om kompe-

tensförsörjning med förvaltningarna, att fortsätta stödja 

 arbetet med heltidsorganisation och att få fler med-

arbetare att vilja arbeta mer förutsatt att arbets miljön 

är god. Chefs utvecklings processen från aspirant till exit 

byggs upp.

Kommunen behöver förändra sitt arbetssätt för att 

möta framtidens utmaningar. Allt från att vara  attraktiv 

för framtida generationer, använda teknik för att få 

fler händer till dem organisationen är till för och till att 

arbeta systematiskt med kompetensutveckling för att 

behålla  personalen. Fler medarbetare behöver arbeta 

mer och fler behöver arbeta längre, för att kommunen 

ska klara att leva upp till  behoven av välfärdstjänster. En 

annan viktig förutsättning för att lyckas är ett välfung-

erande samarbete mellan förvaltningarna där alla med-

arbetare måste se sin del i kedjan.

År 2019 fortsätter arbetet med att främja Gislaveds 

kommun som attraktiv arbetsgivare.

Åtgärder
• Ta fram ett kompetensförsörjningsprogram med 

 process, struktur och metodstöd.

• Ny ansökning och uttagning till ledarskapsakademin.

• Aktiviteter i ESF-projektet En hälsosam arbetsplats 

för ett hälsosamt arbetsliv.

• Centralisering av organisationsträdet och göra HR- 

systemet till master.

• Planera för att gå från årlig medarbetarenkät till 

 förslagsvis veckovis uppföljning (puls-mätning).

• Fortsatt arbete kring ledarskap och chefsutveckling 

med uppdatering och omformulering av kompetens-

trappan för chefer.

• Uppdatering av dokument om medarbetarskap, 

 exempelvis utvecklingssamtalsmall, lönefaktorer och 

lönepolicy.

• Fokus på medarbetarens ”känsla av sammanhang” 

(KASAM). Chefen och organisationen behöver göra 

uppdraget begripligt, resurser tillgängliga och hanter-

bara samt få medarbetarna att känna sig delaktiga.

• Årets medskapare, årets arbetsplats och årets 

 nytänkande genomförs för första gången hösten 

2019.
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Ett uttalat personalpolitiskt mål 2019 är att Gislaveds 

kommun ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, 

vilket är en utmaning som kräver att personalpolitiken i 

Gislaveds kommun drivs framåt i samma takt som nu.

Finansiella mål
Resultatnivån under femårsperioden 2016-
2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 
30 mnkr per år *

Kommentar
Årets resultat uppgick till +4,9 mnkr och för perioden i 

genomsnitt 30,3 mnkr. Resultatet för 2016 (60,5 mnkr) 

2017 (35,6 mnkr) och årets resultat (4,9 mnkr) ses som en 

del i måluppfyllelsen tillsammans med det budgeterade 

resultatet för 2019 (16 mnkr) och 2020 (34,6 mnkr) och 

därmed uppnås det finansiella målet. Det höga  resultatet 

2016 spelar stor roll i att kommunen uppnår sitt  finansiella 

mål. Lika stor betydelse har det låga resultatet 2018 för 

den framtida planeringen då detta kommer att finnas 

kvar som en ”tyngd” de kommande åren.

Balanskravet nås precis när reavinster har räknats bort.

Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten 
renhållning) verksamhet ska för perioden 
2016-2020, som genomsnitt, finansieras till 
100 % med egna medel.

Kommentar
För att skattefinansierade investeringar ska till 100 % finan-

sieras med egna medel är det viktigt att investeringsnivån 

(exkl taxefinansierade) som genomsnitt inte överstiger ca 

100 mnkr år. Vid årets slut uppnås inte målet.
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Uppdrag Startdatum Slutdatum Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden 

ska öka samverkan med 

näringslivet.

2018-01-01 2018-12-31 Under året har utvecklingsarbetet kring en modern 

arbetslivsorientering inletts. Arbetet med att skapa SKAL-

företag (skola-arbetsliv) som blir en naturlig del av lärandet 

sker i nära samarbete med Enter Gislaved AB. Under hösten 

har ”Industrinatten” genomförts för årskurs 8, för att öka 

kunskapen om yrkesalternativ inom industrisektorn.

Inom Gislaveds Gymnasium bedrivs ett kontinuerligt 

arbete med Ung Företagsamhet, det vill säga UF- företag. I 

samverkan med teknikföretagen, Gislaveds Gymnasium, 

GKC i Gnosjö och Finn vedens Gym nasium i Värnamo bedrivs 

Teknikcollege för att stärka sambandet mellan utbildning och 

näringsliv. Vuxenutbildningen bedriver flera yrkesinriktningar 

inom yrkesvux och SFI. Högskolan på hemmaplan har 

startat två Yrkeshögskoleutbildningar, en inriktad mot 

specialistundersköterska inom välfärdsteknologi och en mot 

mättekniker inom samhällsbyggnad.

Uppdraget är därmed slutfört.

Att utreda förutsättningarna för 

att öka andelen solenergi samt 

att ge våra invånare överblick av 

miljö- och ekonomiska vinster.

2018-01-01 2018-09-30 Energirådgivaren deltog på Affärsracet och delade ut 

information om energi. 53 personer besökte montern och fick 

information om solceller med mera. I samband med detta var 

det också ett samarbete med Värnamo och Green Charge/

Miljöfordon Sverige.

Sex villa- och fastighetsägare har hittills i år fått hembesök och 

rådgivning om solel och energi besparing.

I september kommer företag som visade intresse på Affärsracet 

att få besök. Dessutom kommer energi rådgivaren att delta i 

klimatveckans solsafari, där man kan besöka privatpersoners 

och företags solcellsanläggningar.

Ett antal aktiviteter genomfördes under året, exempelvis 

besöktes en solcellspark. 

Uppdraget är därmed slutfört.

Uppdrag
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Uppdrag Startdatum Slutdatum Kommentar

Utreda möjligheten till att bygga 

en solcellspark på eller i närheten 

av motorbanan.

2018-01-01 2018-09-30 Uppdraget har genomförts av Gislaved Energi Koncern AB 

och därmed även ändrat karaktär. Bolaget har gjort en 

omfattande utredning kring vilka möjligheter det finns att bygga 

solcellsanläggningar i Gislaveds kommun. Man har tittat på 

ett antal kommunala fastigheter för installation på tak samt på 

kommunal mark för etablering av solcellspark på mark. Utifrån 

utredningen konstateras att störst avkastning ges på installation 

på tak och inte på mark. Detta för att det alltid är mest lönsamt 

att sänka mängden inköpt el till en fastighet där elen förbrukas 

än att producera el för att sälja. Resultatet av utredningen har 

hanterats av avdelningen för hållbar utveckling och ett ytt-

rande har därefter lämnats till kommunstyrelsen. Därutöver har 

Gislaveds Kommunhus AB informerats. 

Uppdraget är därmed slutfört.

Öka takten att ta fram/uppdatera 

detaljplaner. En kvalitetsökning av 

grunduppdraget.

2018-01-01 2018-12-31 Processbeskrivning och utveckling av effektiva rutiner har 

utarbetats under 2018. Samtliga aktiva detaljplaner är tydligt 

fördelade på miljöhandläggare som deltar med sakkunskap i 

projektgrupp som leds av planenheten. Utmaningar är att hitta 

rätt kompetens inom förorenad mark samt att ständigt öka 

kompetensen inom detta komplexa område. Kreativitet och 

nytänkande krävs.

Status:
Idag finns 17 pågående detaljplaner. 2018 har 7 detaljplaner 

antagits.

Uppdraget är därmed slutfört.

Öka kvaliteten kring 

anhörigstödet. En kvalitetsökning 

av grunduppdraget.

2018-01-01 2018-12-31 Anhörigstödet i Gislaveds kommun regleras med Riktlinjer 

för arbetet med anhörigstöd inom Socialnämndens 

verksamhetsområde (antagna 2015-06-09).

Det indirekta stödet till anhöriga innehåller insat ser som 

avlösning i hemmet, korttidsvistelse, växelvård och 

dagverksamheter för personer med demens sjukdom. Utöver 

detta finns tillsatt en tjänst som anhörigsamordnare med 

uppdrag att lotsa och infor mera anhöriga om stöd och hjälp, 

skapa nät verk och kontakter, bistå med kunskap och råd samt 

anordna olika kurser.

Snäckans öppenvårdsmottagning erbjuder stöd och samtal till 

anhöriga för att ge kunskap om missbruks problematik. För 

anhöriga till personer med demens sjukdom anordnar 

demensteamet utbildningar som bland annat rör minnet och 

åldrandet, olika demens sjukdomars orsaker och symtom, 

förhållningssätt vid demens och samhällets stöd- och 

hjälpinsatser.

För att stärka och se hur anhörigstödet kan utvecklas har det 

initierats en utredning med uppdrag att utvär dera det befintliga 

stödet samt identifiera vilken utveck lingspotential det finns. Ett 

förslag på hur kvaliteten av anhörigstödet kan utvecklas kommer 

att behandlas av socialnämnden under februari 2019.

Uppdraget är därmed slutfört.
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Uppdrag Startdatum Slutdatum Kommentar

Utreda förutsättningarna för en 

gemensam distributionscentral 

för Gislaveds kommun. 

Utredningen ska omfatta en ekono-

misk beräk ning samt en tidplan för 

genomförandet och ett förslag på 

organisatoriskt upplägg.

2018-01-01 2020-05-31 Uppdraget är pågående.

Ta fram underlag för en gemen-

sam kostorganisation i Gislaveds 

kommun med start 2019-01-01, 

inför kommunfullmäktiges behand-

ling av planeringsdirektivet 2019 i 

maj 2018. Kostorganisationen ska 

organisatoriskt tillhöra fastighets- 

och servicenämnden.

2018-01-01 2018-12-31 Uppdraget togs bort under 2018.
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Nyckeltal Utfall Kommentar

Andelen HME-index 76 Totalt sett hamnar det kommunövergripande HME-indexet på 76. Tre för-

valtningar har förbättrat sitt resultat sedan 2017: bygg- och miljöförvalt-

ningen, fastighet- och serviceförvaltningen och fritidsförvaltningen.

Andelen av personalomsättning 10,2 Gislaveds kommun 2018 ligger något över gränsen till vad som betraktas 

som en normal personalomsättning (5–10 procent). Personalomsättning-

en skiljer sig mycket åt mellan de olika förvaltningarna. De förvaltningar 

som har högst andel avgångna tillsvidareanställda under 2018 är fritids-

förvaltningen, kulturförvaltningen, räddningstjänsten och socialförvalt-

ningen. För exempelvis kulturförvaltningen, tekniska förvaltningen och 

fastighet- och serviceförvaltningen har andelen ökat med några procent-

enheter medan andelen avgångna tillsvidareanställda har minskat mar-

kant inom bygg- och miljöförvaltningen och kommunstyrelseförvaltning-

en. Räddningstjänsten sticker ut då den inte hade någon som slutade 

under 2017, vilket kan påverka dess höga omsättning under 2018.

Andelen av total NMI 3,98 NMI-värdena för kommunen visar på resultat där de flesta av medarbetar-

na är nöjda med sin arbetssituation, men det finns förbättringspotential 

inom frågeområdena. Resultaten på förvaltningsnivå är ganska lika, det är 

först på arbetsplatsnivå som skillnader i resultat, både positiva och nega-

tiva, märks tydligare. Högst NMI fick områdena Arbetsgivare och Ansvar 

och delaktighet, vilka kan ses som kommunens framgångsfaktorer. Lägst 

fick områdena Arbetsbelastning och Ledarskap.

Andelen av NMI för ledarskapet 3,7 Området Ledarskap var bland de lägsta områdena, men 3,7 är inte för 

lågt. Störst missnöje visas vad gäller huruvida den anställde upplever att 

chefen klarar av att skapa engagemang på arbetsplatsen, ge återkoppling 

på arbetsinsatser och föra dialog kring saker som påverkar verksam-

heten. Majoriteten av de anställda tycker sig få uppskattning för sina 

arbetsinsatser, men det finns också många som önskar att chefen skulle 

göra detta i större omfattning. Bäst resultat i kategorin får frågan Jag 

upplever att min chef visar förtroende för mig som medarbetare, där är 

resultatet också något förbättrat sedan den senaste enkäten 2017.

Andelen sjukfrånvaro 6,6 Andelen sjukfrånvaro har stagnerat mellan 2017 och 2018. Dock har en 

förskjutning skett gällande längden på sjukfrånvaron, då andelen korttids-

frånvaro ökat under 2018. Insatser behövs med fokus på korttidsfrånvaro 

och sjukfrånvaro för medarbetare under 30 år.

Nyckeltal
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Modell för finansiell analys
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska 

läge används en modell som är framtagen av kommun-

forskningsinstitutet (Kfi) vid Göteborgs universitet. Den 

bygger på fyra finansiella aspekter:

• resultat

• kapacitet

• risk

• kontroll 

Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den 

finansiella utvecklingen, av lång- respektive  kortsiktig 

betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av 

riskförhållande. Målsättningen är att med modellens 

hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem 

och klargöra om kommunen har en god ekonomisk 

hushållning eller ej. 

Resultat
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god 

ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige  fastställt 

två finansiella mål:

• Resultatnivån under femårsperioden 2016–2020 ska 

uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år.*

• Investeringarna exklusive taxefinansierad verk samhet 

ska för perioden 2016–2020, som genomsnitt, finan-

sieras till 100 procent med egna medel.

Årets resultat
Kommunens resultat 2018 blev 4,9 mnkr, vilket 

understiger det budgeterade resultatet med 2,5 mnkr. 

Jämfört med 2017 är resultatet en försämring med 

30,8 mnkr.

De främsta orsakerna till resultatförsämringen är 

att nämndernas nettokostnader är 64,5 mnkr högre 

än 2017. Intäkterna minskade med 13,0 mnkr. Avskriv-

ningarna ökade med 3,2 mnkr. En faktor som påverkat 

resultatet positivt är att skatteintäkterna blev 6,4 mnkr 

högre än budgeterat. 

För perioden i genomsnitt är resultatet 30,3 mnkr. 

Det höga resultatet 2016 spelar en stor roll i att kommu-

nen uppnår sitt finansiella mål. Lika stor betydelse har 

det låga resultatet 2018 för den framtida planeringen, 

eftersom det kommer att finnas kvar som en ”tyngd” de 

kommande åren.

Finansiell analys

FINANSIELLA MÅL
Måluppfyllelse 2018

Finansiellt mål 1
Resultatnivån under femårsperioden 2016–2020 

ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år.

Är målet uppnått 2018?

Resultatet för 2016 (60,5 mnkr), 2017 (35,6 mnkr) 

och årets resultat (4,9 mnkr) ses som en del i mål-

uppfyllelsen tillsammans med det budgeterade 

resultatet för 2019 (16 mnkr) och 2020 (34,6 mnkr) 

och därmed uppnås det finansiella målet.

Finansiellt mål 2 
Investeringarna exklusive taxefinansierad verksam-

het ska för perioden 2016–2020, som genomsnitt, 

finansieras till 100 procent med egna medel.

Är målet uppnått 2018?

Summan av årets nettoinvesteringar var 176 mnkr, 

medan avskrivningar och resultat uppgick till 

82 mnkr. Detta ger en självfinansieringsgrad 

på 46,5 procent. Möjligheten att nå målet för 

2018 måste betraktas som ytterst begränsad då 

årets budgeterade investeringsnivå uppgick till 

180 mnkr. Från och med 2019 är de finansiella 

målen ändrade.
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Finansiella nyckeltal
2018 2017 2016 2015

Förändring av nettokostnader (%) 5,2 5,4 5,4 2,4

Förändring av skatter och statsbidrag (%) 3,0  3,7 7,7 3,4

Årets resultat (mnkr) 4,9 35,7 60,5 24,9

Årets resultat, andel av skatter och generella statsbidrag (%) 0,3 2,1 3,7 1,7

Soliditet (%) 68,1 68,6 69,6 68,8

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse för pensioner (%) 34,2 33,5 31,5 27,9

Självfinansiering av årets investeringar (%) 46,5 74,0 100,0 100,0

Årets investeringar
Enligt fullmäktiges andra finansiella mål bör kommunens 

investeringar vara självfinansierade.

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investe-

ringarna som kan finansieras med internt tillförda medel, 

det vill säga summan av avskrivningar och resultat. En 

självfinansieringsgrad på 100 procent eller mer innebär 

att inga lån behövs för investeringarna.

Summan av kommunens nettoinvesteringar för 2018 

är 176 mnkr, medan avskrivningar och resultat uppgår 

till 82 mnkr. Detta ger en självfinansierings grad på 46,5 

procent, vilket betyder att kommunfullmäktiges andra 

finansiella mål inte är uppnått.

Då kommunen visar fortsatt stora investeringsbehov 

kommer målet inte heller att kunna nås de närmaste åren.

Kapacitet
En viktig parameter för att avläsa kommunens lång-

siktiga kapacitet är att se på utvecklingen av det finan-

siella handlingsutrymmet. Detta mäts genom soliditet.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar 

som finansieras med eget kapital. Ju högre  soliditet 

kommunen har, desto lägre är skuldsättningen. Hur 

soliditeten utvecklas beror därmed på två faktorer: det 

årliga resultatet och förändringen av tillgångarna.

Kommunens soliditet för 2018 ligger på 68,1 procent, 

 vilket är en liten försämring mot föregående års 68,6  procent. 

Soliditeten medräknat skulderna utanför balans-

räkningen (pensioner intjänade före 1998 i den så kallade 

ansvarsförbindelsen) har ökat med 0,7 procentenheter till 

34,2 procent, vilket innebär en förbättring som beror på 

minskad pensionsskuld.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Kommunens nettokostnadsandel visar hur stor del av 

skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjäm-

ningen som går åt till att täcka olika typer av löpande 

kostnader i verksamheten. Nettot av intäkterna och 

kostnaderna 2018 visar att 100,1 procent av skatte-

intäkterna togs i anspråk. 

Skatteintäkterna ökade under året med 3,01  procent 

och nettokostnaderna ökade med 5,23 procent, en 

negativ utveckling, eftersom en kostnadsökning som är 

högre än intäktsökningen urholkar ekonomin på sikt.

Personalkostnaderna stod för 72 procent av årets 

samtliga driftkostnader (2017 stod de för 68 procent) 

och utgjorde en stor del av årets nettokostnadsökning. 

Totalt uppgick personalkostnaderna till 1 515 mnkr, 

 vilket innebar en ökning med 6,5 procent jämfört med 

föregående år. Detta förklaras framförallt av att avtals-

rörelsen för 2018 landade på cirka 2,5 procents löne-

ökning samt att antalet årsanställda i kommunen har 

ökat med 0,4 procent.

Kommunalskatten är förhållandevis hög i Gislaved 

jämfört med andra kommuner.

Kommunalskatt
(%) 2018 2017 2016

Gislaveds kommun 22,13 22,13 22,13

Jönköpings läns kommuner 21,68 21,64 21,64

Rikets kommuner 20,74 20,75 20,75
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Risk och kontroll
Likviditet
Likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalnings-

förmåga. Den kan visas som omsättningstillgångar i 

relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet. Om måttet 

är 100 procent innebär det att omsättningstillgångarna 

är lika stora som de kortfristiga skulderna. Ju lägre tal, 

desto större är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kassalikviditet
 (%) 2018 2017 2016

Inklusive semesterskuld 38,7 59,4 69,1

Exklusive semesterskuld 49,2 74,1 88,7

I kommunens kortfristiga skulder för 2018 (totalt cirka 

443 mnkr) ingår en semesterlöneskuld på cirka 94 mnkr 

som troligen inte kommer att omsättas under det  närmaste 

året. Bortsett från semester   löneskulden  uppgår årets 

kassalikviditet till 38,7 procent. Kassalikviditeten är för-

sämrad jämfört med föregående år, vilket framförallt 

beror på en avsevärd minskning av likvida medel.

Borgensåtagande och skuldsättning
När en kommun ska bedömas ur ett  riskperspektiv 

är det viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns. 

 Gislaveds kommun har idag borgensåtaganden på 

483 mnkr, varav 447 mnkr är borgen för bolag och stiftelser. 

Bolagskoncernen har ett negativt kassaflöde, mesta - 

dels på grund av den höga  investeringstakten.  Risken 

för dotterbolagens skulder får ä ndå bedömas som liten,  

eftersom bolagen har ett positivt kassaflöde från den 

löpande verksamheten och innehåller betydande  övervärden. 

Uppfyllt balanskravet även i år
Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen 

ha sin ekonomi i balans och varje räkenskapsår redo-

visa högre intäkter än kostnader efter att realisations-

vinster har räknats bort. Ett positivt resultat krävs för 

att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för 

reinvesteringar. Årets resultat efter balanskravsjuste-

ringar uppgår till 1,7 mnkr.

Balanskravsutredning
(mnkr)  

Årets resultat enligt resultaträkning 4,9

Realisationsvinster –3,1

Årets resultat efter balanskravsjustering 1,7

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0

Balanskravsresultat 1,7

Resultatutjämningsreserv
Gislaveds kommun har ett, av fullmäktige antaget, 

regelverk för god ekonomisk hushållning och resultat-

utjämningsreserv (RUR). Regelverket ger kommunen 

möjlighet att reservera delar av positiva resultat. Tidi-

gare års överskott kan sedan användas för att jämna ut 

minskade skatteintäkter enskilda år vid lågkonjunktur. 

Ingående RUR uppgår till 141,2 mnkr och för 2018 görs 

ingen ytterligare avsättning. 

Sammanfattning finansiell analys
Den sammanfattande bilden av Gislaveds kommun 

utifrån ett finansiellt perspektiv är en kommun med 

mycket god grundekonomi. Detta avspeglas bland 

annat i en hög soliditet, god budgetföljsamhet och låg 

utdebitering. Å andra sidan visar den finansiella ana-

lysen att den ekonomiska styrkan under de senaste 

åren har försämrats till följd av höga investeringsnivåer 

i relation till respektive års resultatnivå. Med ett resultat 

på i genomsnitt 30 mnkr per år klarar kommunen en 

investeringsnivå på i snitt 100 mnkr per år. De senaste 

åren har investeringarna legat högre och resultaten 

lägre än denna nivå, vilket försämrar grundekonomin.

Kommunens ekonomi på sikt 
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksam-

heten med ett aktivt arbete utifrån en planeringsmodell 

som utgår från vision, prioriterade målområden samt 

finansiella mål.

Den främsta utmaningen under den kommande peri-

oden 2019–2022 blir att klara de finansiella målen sam-

tidigt som behoven av investeringar kan komma att 

öka. Eftersom detta undantränger resurser till löpande 

drift inom verksamheterna måste en ständig avvägning 

göras mellan önskvärd storlek på resultat och storlek på 

planerade investeringar.

De aktuella förutsättningarna ställer krav på över  syn 

av både kvalitet och ekonomi inom kommunens drift.
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Den sammantagna bedömningen är att Gislaveds 

kommun bedriver verksamhet med god kvalitet och 

måluppfyllelse. Det förändrade arbetssättet och det nya 

sättet att styra och leda börjar få effekter. Nu gäller det 

att vara uthållig och fortsätta på den inslagna vägen, 

så att förändringen också sker på en övergripande nivå 

och dessutom sprider sig till alla medarbetare.

Kommunens skatteintäkter ökade, eftersom  budgeten 

utgick från färre invånare än vad som faktiskt bor i 

Gislaveds kommun. Samtidigt ökade utgifterna för inte-

grations- och/eller folkhälsobidrag för att bidraget drog 

nytta av 2016 års resultat, men kostnaderna belastade 

både 2017 och 2018. 

Nämnderna visade underskott som måste  åtgärdas. 

Situationen är inte hållbar. Det finns helt enkelt inget 

utrymme för nämnderna att inte hålla sin tilldelade 

ram. Kommunens ekonomiska resultat var lågt och 

 klarade precis balanskravet 2018. Däremot nåddes det 

 finansiella målet på 30 mnkr (2016–2020).  Kommunen 

kan inte räkna med att ha sådana resultat som det 

”goda” året 2016 på över 60 mnkr. Det låga resultatet 

2018  behöver också hämtas hem i planeringen för de 

 kommande åren, när dessutom konjunkturen mattas av 

och  förväntas övergå i lågkonjunktur.

Gislaveds kommun uppnådde god ekonomisk 

hushållning.

Utveckling och framtida 
utmaningar
Kommunikation och möten mellan invånare,  kommuner 

och näringsliv är viktiga för kommunens förmåga att 

möta framtidens utmaningar. Att lyssna och lära av 

synpunkter är viktigt för att stärka demokratin och 

utveckla verksamheterna. Medborgardialogen skapar 

tillit och förståelse för utmaningarna som kommunen 

står inför. Kommunen behöver förändra sitt arbetssätt 

för att nå invånarna på andra arenor än de traditionella 

och kunna ta del av deras synpunkter.

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta än mer för 

hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Kommunen behöver fortsätta att prioritera arbetet enligt 

FN:s globala mål genom Agenda 2030. Långsiktiga 

investeringar behöver planeras för till exempel vatten-

försörjning och avloppshantering.

Det är viktigt för samhällsutvecklingen att  kommunen 

även i framtiden fokuserar på att ge barn och unga bra 

förutsättningar. Befolkningen blir allt äldre och håller 

sig friskare längre. Automatisering och samverkan med 

civilsamhället är några vägar att möta utmaningarna.

Gislaveds kommun behöver ha ständigt fokus på 

 etablering och inkludering av nya invånare och arbeta 

för att öka attraktiviteten och invånarnas stolthet över sin 

kommun. Det är viktigt att invånarna känner sig trygga 

och kommunen behöver nå ut med information om hur 

den arbetar bland annat med trygghet och säkerhet.

Välfärdens utmaningar ställer höga krav på  styrning 

och ledning. Hela kommunen behöver arbeta  tillsammans 

och öka innovationskraften för att möta invånarnas behov 

av välfärd och tjänster,  samtidigt som resurserna  nyttjas 

effektivt. En flexibel  organisation,  helhetsperspektiv 

och samarbete är  framgångsfaktorer. Verksamheterna 

måste bli än mer effektiva och anpassa sig efter de 

 ekonomiska  förutsättningarna.

Kommunen arbetar med att förbättra  företagsklimatet 

och näringslivssamverkan. Ett fortsatt fokus behövs 

på att utveckla former för kommunikation och att nå 

fler delar av kommunens näringsliv genom bland annat 

 näringslivsdialoger.

Digitalisering och automatisering innebär både möjlig-

heter och utmaningar. Invånarnas behov av digitala tjänster 

ökar, liksom konkurrensen om  arbetskraften.  Samtidigt 

måste kommunen bedriva en effektiv verksamhet med 

de ekonomiska förutsättningar som finns. En väl  fungerande 

IT-infrastruktur är avgörande för att  befintliga och nya 

företag ska kunna hänga med i den globala  utvecklingen.

Det är ytterst viktigt för hela organisationen att 

arbeta aktivt med kompetensförsörjningen. Kommu-

nen behöver fortsätta att arbeta både strategiskt och 

operativt för att behålla och rekrytera kompetens. 

Att vara en  attraktiv arbetsgivare är avgörande för 

 framtidens personalförsörjning.

Sammantagen bedömning 
av kommunens resultat och 
effekter av verksamheten
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(tkr) Not Budget Bokslut Bokslut Koncern Koncern 

2018 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1 349 839 447 289 460 325 818 344 772 674

Verksamhetens kostnader 2 – 1 992 341 – 2 099 235 – 2 029 554 – 2 375 116 – 2 256 184

Avskrivningar 3 – 74 497 – 76 937 – 73 699 – 122 094 – 116 352

Verksamhetens nettokostnader – 1 716 999 – 1 728 884 – 1 642 929 – 1 678 867 – 1 599 862

Skatteintäkter 4 1 347 872 1 347 026 1 309 672 1 347 026 1 309 672

Generella statsbidrag och utjämning 5 373 254 380 505 367 302 380 505 367 302

Finansiella intäkter 6 4 168 8 103 2 939 7 202 1 787

Finansiella kostnader 7 – 913 – 1 876 – 1 297 – 9 028 – 16 547

Resultat före extraordinära poster 7 382 4 875 35 687 46 839 62 352

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0

Skatt 0 0 0 – 11 126 – 4 757

Årets resultat 7 382 4 875 35 687 35 713 57 595

Resultaträkning
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Balansräkning

(tkr) Not Bokslut Bokslut Koncern
2018

Koncern 

2018 2017 2017

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 2 110 2 274

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 307 329 1 216 796 2 000 397 2 111 395

Maskiner och inventarier 9 139 835 125 305 428 851 144 827

Finansiella anläggningstillgångar 10 48 275 38 721 38 831 39 291

Summa anläggningstillgångar 1 495 439 1 380 822 2 470 189 2 297 787

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m m 11 3 025 2 914 5 476 4 781

Fordringar 12 127 164 115 471 174 567 148 121

Kortfristiga placeringar 13 0 54 975 43 778 119 957

Kassa och bank 14, 15 41 610 92 871 116 463 119 115

Summa omsättningstillgångar 171 799 266 231 340 284 391 973

Summa tillgångar 1 667 238 1 647 054 2 810 473 2 689 760

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16 1 134 766 1 129 891 1 651 654 1 615 941

därav årets resultat 4 875 35 687 35 713 57 595

därav resultatutjämningsreserv 141 249 141 249 141 249 141 249

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 42 790 33 590 43 010 33 810

Andra avsättningar 18 20 689 17 111 20 689 58 384

Uppskjuten skatt 18 0 0 50 646 0

Summa avsättningar 63 479 50 700 114 345 92 193

SKULDER

Långfristiga skulder 19 25 570 18 111 491 849 444 456

Kortfristiga skulder 20 443 423 448 352 552 626 537 169

Summa skulder 468 993 466 463 1 044 474 981 625

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 667 238 1 647 054 2 810 473 2 689 760

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 21 483 238 445 821 47 058 24 389

Ansvarsförbindelse (pensioner) 22 563 960 578 601 563 960 578 601

Leasing (operationell och finansiell) 23 70 518 10 781 70 518 10 781
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Kassaflödesanalys

(tkr) Not Bokslut Bokslut Koncern Koncern 

2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 4 875 35 687 35 713 57 595

Justering för av- och nedskrivningar 3 76 937 73 699 122 094 116 352

Förändring deponiavsättning 18 0 – 1 674 0 – 1 674

Förändring pensionsavsättning 17 9 200 4 023 9 200 4 024

Ökning/minskning andra avsättningar 18 3 578 0 12 952 5 617

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster – 2 935 – 714 64 005 – 377

Realisationsvinst/förlust – 2 951 2 425 – 2 951 2 425

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 88 704 113 446 241 013 183 962

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 13 54 975 35 010 76 179 – 29 973

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 – 11 692 21 051 26 446 160 875

Ökning/minskning förråd och varulager 11 – 111 – 214 – 695 – 396

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 – 4 929 64 610 15 456 36 944

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 243 120 457 117 386 167 450

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i materiella anläggningstillgångar – 190 165 – 152 323 – 412 956 – 299 400

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 1 309 478 1 309 478

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 743 4 051 12 743 5 208

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 – 9 554 – 126 – 9 554 – 419

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 10 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 185 667 – 147 920 – 408 459 – 294 133

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån 19 8 408 2 079 48 342 1 263

Amortering av långfristiga skulder 19 – 949 – 30 816 – 949 – 2 629

Ökning av långfristiga fordringar 10 0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 10 0 0 14 0

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 459 – 28 737 47 407 – 1 366

Årets kassaflöde – 51 261 57 246 – 2 653 55 913

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

Likvida medel vid årets slut 41 610 92 871 116 463 119 115
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(tkr) Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 27 616 28 106 172 523 138 100

Taxor och avgifter 99 809 111 835 175 747 158 304

Hyror och arrenden 34 665 37 468 188 478 183 762

Bidrag 236 443 235 728 229 086 235 728

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 45 620 46 285 45 674 46 316

Övriga intäkter 3 136 903 6 835 10 464

Summa verksamhetens intäkter 447 289 460 325 818 344 772 674

Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning 0 0 0 0

Reavinst 3 136 903 3 136 903

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter – 1 404 462 – 1 336 648 – 1 457 879 – 1 392 432

Pensionskostnader – 110 151 – 84 048 – 113 516 – 86 637

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial – 7 679 – 4 517 – 47 330 – 131 586

Bränsle, energi och vatten – 40 889 – 40 779 – 153 190 – 49 393

Köp av huvudverksamhet – 177 704 – 197 233 – 191 038 – 197 233

Lokaler och markhyror – 31 810 – 28 779 – 14 990 – 10 233

Lämnade bidrag – 71 358 – 72 597 – 64 001 – 80 225

Övriga kostnader – 255 182 – 264 951 – 333 171 – 308 445

Summa verksamhetens kostnader – 2 099 235 – 2 029 554 – 2 375 116 – 2 256 184

Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivningar 0 0 0 0

Utrangeringar 0 – 64 0 – 64

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 – 308 – 315

Avskrivningar byggnader och anläggningar – 48 321 – 46 802 – 71 711 – 67 949

Avskrivningar maskiner och inventarier – 28 616 – 26 833 – 50 076 – 48 023

Nedskrivning/utrangeringar 0 – 64 0 – 64

Summa avskrivningar – 76 937 – 73 699 – 122 094 – 116 352

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 1 353 158 1 315 040 1 353 158 1 315 040

Preliminär slutavräkning innevarande år – 1 807 1 547 – 1 807 1 547

Slutavräkningsdifferens föregående år – 4 325 – 6 005 – 4 325 – 6 005

Mellankommunal inkomstutjämning 0 – 910 0 – 910

Summa skatteintäkter 1 347 026 1 309 672 1 347 026 1 309 672
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2018 2017 2018 2017

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 289 062 290 494 289 062 290 494

Kostnadsutjämningsbidrag 1 570 5 033 1 570 5 033

Regleringsbidrag/avgift 4 659 – 287 4 659 – 287

Avgifter för LSS-utjämning – 756 – 4 999 – 756 – 4 999

Fastighetsavgift 50 082 46 464 50 082 46 464

Övriga statsbidrag 35 888 30 597 35 888 30 597

Summa generella statsbidrag och utjämning 380 505 367 302 380 505 367 302

Not 6 Finansiella intäkter

Ränta likvida medel 389 397 425 411

Ränteintäkter kundfordringar 146 123 206 196

Borgensavgift 1 337 1 333 0 31

Övriga finansiella intäkter 3 371 379 3 709 443

Utdelning aktier 2 859 707 2 861 707

Summa finansiella intäkter 8 103 2 939 7 202 1 787

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader, lån – 68 – 330 – 6 779 – 14 879

Övriga finansiella kostnader – 1 009 – 434 – 1 450 – 1 134

Ränta pensionsskuld – 799 – 534 – 799 – 534

Summa finansiella kostnader – 1 876 – 1 297 – 9 028 – 16 547

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid periodens början 1 216 796 1 164 685 1 919 689 1 936 546

Investeringar 145 619 104 945 266 660 246 016

Försäljningar – 6 616 – 5 982 – 6 616 – 7 139

Utrangeringar 0 – 64 – 296 – 64

Nedskrivningar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 30 578 0

Omklassificering av anläggningar – 150 – 2 271 – 150 – 614

Årets pågående investeringar – 63 400 – 20 836 – 98 012 – 158 643

Årets aktivering av pågående investeringar – 24 259 – 10 769 – 138 590 83 210

Avskrivningar – 48 321 – 46 802 – 95 306 – 103 261

Redovisat värde vid årets slut 1 219 670 1 182 905 1 877 957 1 996 050

Pågående investeringar vid årets slut 87 659 33 892 122 440 115 345

Summa redovisat värde vid årets slut 1 307 329 1 216 796 2 000 397 2 111 395

Anskaffningsvärde 2 061 744 1 981 304 3 124 547 3 315 128

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar – 842 075 – 798 400 – 1 246 590 – 1 319 078

Bokfört värde 1 219 670 1 182 904 1 877 957 1 996 050

Bokfört värde pågående investeringar 87 659 33 892 122 440 115 345

Summa bokfört värde 1 307 329 1 216 796 2 000 397 2 111 395

Avskrivningstider 0– 60 år 0– 60 år 0– 60 år 0– 60 år
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2018 2017 2018 2017

Not 9 Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 125 305 104 603 409 122 195 699

Investeringar 44 546 47 378 146 296 53 384

Försäljningar – 3 178 – 493 – 6 931 – 493

Utrangeringar 0 0 208 0

Nedskrivningar 0 0 0 – 1 431

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificering av anläggningar 150 – 7 150 – 1 664

Finansiella Leasingavtal (bilar) 1 628 658 1 628 658

Avskrivningar – 28 616 – 26 833 – 121 623 – 101 326

Redovisat värde vid perioden slut 139 835 125 305 428 851 144 827

Anskaffningsvärde 369 002 330 930 951 352 452 091

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar – 229 167 – 205 625 – 522 502 – 307 264

Summa bokfört värde 139 835 125 305 428 851 144 827

Avskrivningstider 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier

Gislaveds kommunhus AB (GKHAB) 20 348 10 348 10 348 10 348

Kommunsamköp AB 3 3 3 3

Smålands Turism AB 30 30 30 30

SKL Företag AB (Inera AB) 43 43 43 43

Andelar

Kommuninvest 23 356 23 356 23 356 23 356

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

Ideella Föreningen Gnosjöregionen 6 6 6 6

Anderstorps Byggnadsförening 2 2 2 2

Södra skogsägarna, insatskapital 27 27 27 27

Södra skogsägarna, emmitterat insatskapital 115 111 115 111

Reftele Föreningsgård 18 18 18 18

Industrins Forskningsinstitut 48 48 48 48

Kreditgaranti för Jönköpings län 0 450 0 450

Smålandsrikes ekonomiska förening 20 20 20 20

Klämman Vind AB 0 0 15 15

Bostadsrätter

Inköp Brf Lyckås (4 lägenheter) 80 80 80 80

Inköp Bostadsrätt 21 21 21 21

Granaten daghem 602 602 602 602
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2018 2017 2018 2017

Grundfondskapital

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 1 044 1 044

Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 1 100 1 100

Stiftelsen Torghuset 375 375 375 375

Summa aktier och andelar 47 275 37 721 37 290 37 736

Långfristiga fordringar

Lån Gisletorp Lokaler AB 1 559 1 559 1 559 1 559

Avgår osäkra fordringar – 1 059 – 1 059 – 1 059 – 1 059

Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 500 500

Klämman Vind AB (Gislaved Energi Koncern AB) 0 0 180 180

Långfristiga värdepappersinnehav (AB Gislavedshus) 0 0 288 302

Långfristiga fordran (Enter Gislaved AB) 0 0 60 60

Långfristiga värdepappersinnehav (Stiftelsen Isabergstoppen) 0 0 13 13

Summa långfristiga fordringar 1 000 1 000 1 541 1 555

Summa finansiella anläggningstillgångar 48 275 38 721 38 831 39 291

Not 11 Förråd m m

Tekniska förvaltningens förråd 2 302 2 553 2 302 2 553

Asfaltskross tekniska 724 362 724 362

Övrigt, förråd 0 0 2 451 1 867

Summa förråd m m 3 025 2 914 5 476 4 781

Not 12 Fordringar

Kundfordringar 26 233 16 185 45 544 26 662

Statsbidragsfordringar 16 557 34 481 16 557 34 491

Fordran VA-kollektivet 1 512 1 383 20 244 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 850 31 006 40 934 48 785

Övriga kortfristiga fordringar 47 011 32 415 51 288 38 183

Summa fordringar 127 164 115 471 174 567 148 121

Not 13 Kortfristiga placeringar

Korträntefond Nordea 0 55 010 0 55 010

Korträntefond Swedbank 0 0 0 0

Penningsmarknadsfond Swedbank 0 0 0 0

Värdereglering kortfristiga skulder 0 – 35 0 – 35

Aktier och andelar (AB Gislavedshus) 0 0 43 778 64 982

Summa kortfristiga placeringar 0 54 975 43 778 119 957

Not 14 Kassa och bank

Kassa 31 28 203 145

Bank 41 579 92 843 116 260 118 970

Summa kassa och bank 41 610 92 871 116 463 119 115
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2018 2017 2018 2017

Not 15 Koncernkonto

Kommunens andel 41 435 92 705 41 435 92 705

Gislaveds Kommunhus AB 3 785 1 623 3 785 1 623

Gislaved Energi Koncern AB 9 620 58 9 620 58

Gislaved Energi Elnät AB 12 500 4 954 12 500 4 954

Gislaved Energi AB 3 486 4 358 3 486 4 358

AB Gislavedshus – 428 435 – 428 435

Gisletorp Lokaler AB – 284 2 662 – 284 2 662

Enter Gislaved AB 2 868 1 911 2 868 1 911

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 18 107 0

Stiftelsen Gisleparken 0 – 2 0 – 2

SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) 0 0 0 0

Summa koncernkonto 72 982 108 704 91 089 108 704

Not 16 Eget kapital

Ingående eget kapital 1 129 891 1 094 204 1 615 941 1 760 537

Årets resultat 4 875 35 687 35 713 – 144 596

Utgående eget kapital 1 134 766 1 129 891 1 651 654 1 615 941

varav:

Resultatutjämningsreserv (RUR) 141 249 141 249 141 249 141 249

Not 17 Avsättningar för pensioner

Specifikation - avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 16 838 10 469 16 838 10 469

Förmånsbestämd/kompl.pension 83 86 83 86

Ålderspension 16 699 15 647 16 919 15 867

Pension till efterlevande 817 829 817 829

Summa pensioner 34 436 27 032 34 656 27 252

Löneskatt 8 354 6 558 8 354 6 558

Summa avsatt till pensioner 42 790 33 590 43 010 33 810

Antal visstidsförordnanden

Politiker 13 13 13 13

Tjänsteman 0 0 0 1

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 33 590 29 566 33 810 29 786

Nya förpliktelser under året varav nyintjänad pension 1 352 3 775 1 352 3 775

Ränte- och basbeloppsberäkningar 655 482 655 482

Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Pension till efterlevande 0 0 0 0

Övriga post 7 965 1 834 7 965 1 834

Årets utbetalningar – 2 568 – 2 852 – 2 568 – 2 852

Förändring löneskatt 1 796 785 1 796 785

Summa avsatt till pensioner 42 790 33 590 43 010 33 810

Utredningsgrad 99 % 99 % 99 % 99 %
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Not 18 Andra avsättningar

Uppskjutna skatter 0 0 50 646 41 273

Avgångsvederlag 3 578 0 3 578 0

Avsatt till återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 17 111 18 784 17 111 18 784

Nya avsättningar 0 0 0 0

Ianspråktagande avsättningar 0 0 0 0

Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0

Förändring av nuvärdet 0 – 1 674 0 – 1 674

Avsättning till deponi 17 111 17 111 17 111 17 111

Summa andra avsättningar 20 689 17 111 71 335 58 384

Not 19 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 0 0 466 279 426 345

Skuld Finansiell leasingavtal 2 286 658 2 286 658

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Anslutningsavgifter 12 533 7 377 12 533 7 377

återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag 10 751 10 076 10 751 10 076

återstående antal år (vägt snitt)

Summa långfristiga skulder 25 570 18 111 491 849 444 456

Not 20 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 130 139 82 757 181 032 124 488

Personal, källskatt och arbetsgivaravgifter 51 610 47 510 52 831 48 674

Personal, pensionskostnader 49 265 46 938 49 575 46 938

Övertid och semesterlöneskuld 94 330 89 090 97 393 91 047

Förutbetalda skatteintäkter 12 150 10 470 13 335 10 470

Kalkning och landskapsvård 923 782 923 782

Förutbetalda intäkter 54 515 75 044 67 441 95 576

Upplupna kostnader 34 098 20 954 54 647 29 928

Moms 3 825 2 373 3 825 7 389

Kortfristig låneskuld 0 30 000 3 900 35 086

Övriga skulder, avräkningsskulder 12 568 42 435 27 725 46 792

Summa kortfristiga skulder 443 423 448 352 552 626 537 169
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Not 21 Borgensåtaganden

Kommunägda bolag och stiftelser

AB Gislavedshus 294 246 298 058 0 0

Gislaved Energi Koncern AB 118 500 108 500 0 0

Stiftelsen Isabergstoppen 23 434 24 874 0 0

Stiftelsen Torghuset 10 500 11 500 10 500 11 500

Summa kommunägda bolag 446 680 442 932 10 500 11 500

Egnahem och småhus 158 205 158 205

Föreningar och övriga

Hestra Medborgarhus 561 618 561 618

Gislaveds Folkets hus 864 884 864 884

Anderstorp Folkets hus 954 976 954 976

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) 34 022 10 206 34 022 10 206

Summa föreningar och övriga 36 401 12 684 36 401 12 684

Summa borgensförbindelser 483 238 455 821 47 058 24 389

Under 2017 har Gislaveds kommun tillsammans med Gnösjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner bildat ett kommunalförbund 

gällande avfallsverksamheten (Samverkan Återvinning Miljö - SÅM). Medlemsandelen i kommunförbundets tillgångar och skulder 

har baserats på invånarantal enligt folkbokföringen i respektive medlemskommun per den 31 december 2016 (kvotfördelning). 

Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild medlemskommun divideras med det 

totala antalet folkbokförda invånare i samtliga medlemskommuner. Kvotdelen används sedan för att beräkna de enskilda 

medlemskommunernas andel av kommunförbundets tillgångar och skulder. För Gislaveds kommun är kvotdelen 34,0 %. 

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av kommunalförbundet eller interims 

direktionen ska sådan borgen vara solidarisk gentemot kreditgivaren. Om borgensansvar utkrävs ska borgensansvaret 

medlemskommunerna sinsemellan fördelas enligt motsvarande kvotfördelning. För Gislaveds kommun innebär den 34,0 %.

Vid bokslut 2018 har förbundet ett lån på 100 mnkr på kommuninvest. Gislaveds kommuns andel av borgen för detta lånet 

motsvarar 34 mnkr.

Förbundet har även en upptagen checkräkningskredit på 20mnkr och det är kvotfördelningen i regressavtalet mellan 

kommunerna som gäller även för denna.
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Not 22 Ansvarsförbindelse

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller 

avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 578 601 599 019 578 601 599 019

Nyintjänad pension 11 246 – 2 364 11 246 – 2 364

Ränte- och basbeloppsuppräkning 8 831 12 245 8 831 12 245

Ändring av försäkringsteknisk grund 0 3 805 0 3 805

Pensionsutbetalningar – 21 812 – 21 121 – 21 812 – 21 121

Övrigt – 10 048 – 8 997 – 10 048 – 8 997

Summa pensionsförpliktelser 566 818 582 587 566 818 582 587

Förändring av löneskatten – 2 858 – 3 986 – 2 858 – 3 986

Utgående ansvarsförbindelse avsatt till pensioner 563 960 578 601 563 960 578 601

Andel Försäkring

Del av pensionsförpliktelsen som tryggas genom försäkring:

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 16 256 16 955 16 256 16 955

Förpliktelser intjänade från 1998, pensionsavsättning 31 682 18 800 31 682 18 800

Totalt 47 938 35 755 35 755 35 755

Utredningsgrad 99 % 99 % 99 % 99 %

Överskottsfonden

Skandia 4 946 1 878 4 946 1 878

KPA 0 3 136 0 3 136

Summa 4 946 5 014 4 946 5 014

Not 23 Leasing

Operationell leasing

Minimileasingavtal:

med förfall inom 1 år 25 988 6 811 25 988 6 811

med förfall mellan 1 – 5 år 31 151 3 312 31 151 3 312

med förfall senare än 5 år 11 093 0 11 093 0

68 232 10 123 68 232 10 123

Finansiella leasing vars avtalstid överstiger 3 år

Nuvärdet av minimileaseavgifterna:

med förfall inom 1 år 397 120 397 120

med förfall mellan 1 – 5 år 1 889 538 1 889 538

med förfall senare än 5 år 0 0 0 0

2 286 658 2 286 658
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Driftredovisning
(tkr) Budget

2018
Bokslut

2018
Avvikelse Använt

%
Bokslut

2017

Kommunstyrelsen 96 911 91 894 5 017 94,8 98 466

Överförmyndarnämnden 3 398 3 331 67 98,0 2 746

Barn- och utbildningsnämnden 794 060 784 559 9 501 98,8 773 287

Tekniska nämnden 46 605 42 138 4 467 90,4 42 983

Socialnämnden 607 381 639 655 – 32 274 105,3 595 488

Räddningsnämnden 32 756 33 060 – 304 100,9 31 830

Fritidsnämnden 38 114 36 203 1 911 95,0 36 042

Fastighet- och servicenämnden 14 370 6 286 8 084 43,7 – 6 421

Kulturnämnden 35 246 35 421 – 175 100,5 33 278

Bygg- och miljönämnden 14 471 13 931 540 96,3 14 243

Summa nämnder 1 683 312 1 686 479 – 3 167 100,19 1 621 942

Nämndernas budget 2018 i tabellen är inklusive täckning för kapitalkostnader.

Total nämndernas beslutade budget 2018 exklusive kapitalkostnader = 1 591 960 tkr.

Investeringsredovisning (netto)
(tkr) Budget 

2018
Bokslut 

2018
Avvikelse Använt

%
Bokslut 

2017

Kommunstyrelsen 1 505 1 259 246 83,7 0

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0,0 0

Barn- och utbildningsnämnden 8 350 7 245 1 105 86,8 12 366

Tekniska nämnden 41 300 37 807 3 493 91,5 46 607

Socialnämnden 7 100 5 092 2 008 71,7 2 932

Räddningsnämnden 4 300 1 636 2 664 38,0 5 027

Fritidsnämnden 5 495 3 056 2 439 55,6 6 025

Fastighet- och servicenämnden 108 550 118 810 – 10 260 109,5 72 235

Kulturnämnden 2 470 706 864 28,6 2 569

Bygg- och miljönämnden 450 502 – 52 111,6 32

Summa investeringar 179 520 176 113 2 507 98,1 147 794

därav:

Skattefinansierade investeringar 159 520 156 160 2 460 97,9 129 411

Taxefinansierade investeringar 20 000 19 953 47 99,8 18 383
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Särskilt prioriterade investeringar
(mnkr) Total budget Utgift t o m 

2017
Utgift 2018 Budget 2018 Återstår av 

total budget
Slutprognos 

projektet

Kastanjens Förskola 32,0 4,0 22,3 16,3 5,7 32,0

Sporthall Smålandsstenar 48,0 0,5 20,2 32,0 27,3 48,0

Glashuset, tillbyggnad 23,5 0,3 3,5 16,3 19,7 31,5

Centrala förskolor i Gislaved 26,5 0,1 0,1 3,5 26,3 26,5

Summa 130,0 4,9 46,2 68,1 78,9 138,0

Kastanjens förskola

Projektet är i produktion och följer tidplanen väl. Slutbesiktning planeras till vecka 14 2019.

Sporthall Smålandsstenar

Projektet är vid årsskiftet i full produktion och följer sin plan och budget väl i nuläget. 

Glashuset, tillbyggnad

Projekteringen visade att projektet inte höll ursprungsbudget och projektet kalkylerades om. En tidigare felbedömning av 

de kringliggande kostnaderna för att anpassa de två etapperna till varann samt högre byggkostnader beroende på en het 

byggmarknad ledde till en bedömd ny slutsumma på 32 mnkr. Den nya kalkylen lyftes politiskt och beslut togs om att starta 

projektet. Produktionen planeras att starta i månadsskiftet februari/mars 2019.

Central förskola i Gislaved

Förstudien av Gulsippan-området på Sörgården i Gislaved pågår och parallellt även detaljplansprocessen. Ett nära samarbete 

med Bygg- och miljöförvaltningen och ett brett deltagande gör att plan och projekt får de bästa förutsättningarna. Samtidigt 

pågår planering och markanvisning för området Centrum 2, där de offentliga lokalerna styrs till att innehålla bla. en förskola 

och särskilt boende för att täcka behov från Barn- och Utbildningsnämnden samt Socialnämnden. Detta blir då externt inhyrda 

lokaler i fortsättningen.



Affärsdrivande verksamhet
Vatten och avlopp

Resultaträkning
(tkr) Not Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Verksamhetens intäkter 1 48 330 45 387

Verksamhetens kostnader 2 –41 378 –39 425

Avskrivningar –4 258 –3 518

Verksamhetens nettokostnader

2 694 2 444

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader –2 694 –2 444

Resultat före extraordinära 

poster 0 0

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 21 442 16 078

Verksamhetsmått/nyckeltal 2018 2017

Årsarbetare 15,8 15,3

Producerad vattenmängd (tm3) 2 077 1 924

Debiterad vattenmängd (tm3) 1 515 1 491

Behandlad mängd avloppsvatten (tm3) 3 609 3 925

Kostnad (kr/m3) 27,77 26,44

Antal vattenmätare 6 979 6 922

Kostnadstäckningsgrad (%) 100 100

Balansräkning
(tkr) Not Bokslut  

2018
Bokslut 

2017

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  

tekniska anläggningar 156 449 151 796

Maskiner och inventarier 2 752 1 637

Pågående investeringar 10 084 590

Summa anläggningstillgångar 169 285 154 023

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd med mera 1 841 2 042

Fordran, VA-kollektivet 1 512 1 383

Övriga fordringar 0 0

Summa omsättningstillgångar 3 353 3 425

Summa tillgångar 172 638 157 448

EGET KAPITAL,  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 0 0

SKULDER

Långfristiga skulder 4 172 111 157 448

Skuld till VA-kollektivet

Kortfristiga skulder 5 527 351

Summa skulder 172 638 157 448

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 172 638 157 448
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Affärsdrivande verksamhet

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter

(tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2017

VA-intäkter 47 167 45 023

varav reglering mot VA-kollektivet 129 –943

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Upplösning av anläggnings-

anslutningsavgifter

Upplösning av anläggningsavgift 2014 15 15

Upplösning av anläggningsavgift 2015 40 40

Upplösning av anläggningsavgift 2016 31 31

Upplösning av anläggningsavgift 2017 32 32

Upplösning av anläggningsavgift 2018 23

Hyror och arrenden

Övriga intäkter 893 1 189

Summa verksamhetens intäkter 48 330 45 387

Not 2 Verksamhetens kostnader

(tkr)

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Löner och sociala avgifter –9 651 –7 523

Material och tjänster –18 647 –18 756

Lokaler –4 296 –3 987

GS personal –4 137 –4 690

Övrigt internt –2 165 –1 987

Övriga kostnader –2 482 –2 482

Summa verksamhetens kostnader –41 378 –39 425

Not 3 Materiella anläggningstillgångar 

(tkr)

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Mark 0 1 730

Fastigheter för affärsverksamhet 291 860 281 506

Ackumulerade avskrivningar 

affärsverksamhetsfastigheter –135 411 –131 440

Maskiner och inventarier 4 527 3 125

Ackumulerade avskrivningar  

maskiner och inventarier –1 775 –1 488

Summa materiella 

anläggningstillgångar 159 201 153 433

Not 4 Långfristiga skulder

(tkr)

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Långfristig skuld till kommunen 159 391 149 529

Anläggningsavgifter, inklusive ack 

upplösning 12 533 7 377

Investeringsbidrag, inklusive ack 

upplösning 187 191

Summa långfristiga skulder 172 111 157 097

Not 5 Kortfristiga skulder

(tkr)

Bokslut 
2018

Bokslut
2017

Semesterlöneskuld 527 351

Övriga kortfristiga skulder 0 0

Summa kortfristiga skulder 527 351
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Affärsdrivande verksamhet

Verksamhetsberättelse – vatten 
och avlopp
En ny VA-chef tillsattes i oktober, sjukskrivningstalen är 

i paritet med föregående år och det har varit en stabil 

personalomsättning.

Det allmänna VA-nätet byggdes ut med bland annat 

nya VA-ledningar i Södra Gussjön samt i ett nytt bostads-

område vid Avenboksvägen, Smålandsstenar. 

Vid 2018 års början fanns 1 383 tkr i resultat-

utjämnings fonden som skulle varit nollställd senast 

2018-12-31 enligt VA-lagens paragraf om att negativt 

eller positivt resultat måste vara återställt senast 3 år 

efter att det uppstod. Detta inträffade inte utan istället 

blev det ytterligare ett negativt resultat om 129 tkr. Det 

balan serade resultatet i resultat utjämningsfonden var 

vid 2018 års utgång bokat som en fordring på VA-kol-

lektivet om 1 512 tkr.

Vatten
Ett stort arbete med utveckling och renovering av vatten-

verken både i såväl Gislaved och Smålandsstenar, 

Anderstorp och Reftele genom fördes under 2018.

Spillvatten
Renoveringsarbetet i avloppsreningsverken fortsatte 

under 2018. I arbetet ingår bland annat nya ekoflock-

tankar i Gislaved och Smålandsstenar, nya säkerhets-

grindar, nytt skrapspel med mera. 

Länsstyrelsen har ännu inte fastställt några krav 

på slamhygienisering för Gislaveds avloppsrenings-

verk, och dialogen med länsstyrelsen fortsätter under 

2019. När det gäller kväverening har Gislaveds kom-

mun redovisat en utvärdering av den nya kvävereningen 

till myndig heterna. Kompletteringar ska lämnas in och 

beslut om slutliga villkor för Gislaveds avloppsrenings-

verk kan eventuellt fattas under 2019.
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Kommunstyrelsen

Nämndens grunduppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvalt-

ningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och sam-

ordnar planeringen och uppföljningen av kommunens eko-

nomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare med 

uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och 

agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. I kom-

munstyrelsens uppdrag ingår bland annat:

• den översiktliga planeringen och användningen av mark 

och vatten

• sysselsättnings- och näringslivsfrågor

• mark- och bostadspolitiken och att se till att en till-

fredsställande markberedskap upprätthålls samt att 

bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

• kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik

• energiplaneringen samt att främja en god energihus-

hållning

• den lokala trafikpolitiken och att verka för en tillfreds-

ställande trafikförsörjning

• kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och 

IT-strategiska frågor samt informationssäkerhet.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Avsikten med kommunens nya styrmodell är i grunden att 

få en bättre och mer resurseffektiv service till invånarna 

i en tid med en föränderlig omvärld och skiftande behov 

hos invånarna. Den nya styrmodellen förutsätter att så 

mycket som möjligt av planeringen och styrningen sker så 

nära den löpande verksamheten som möjligt.

Arbetet med att införa styrmodellen var en central upp-

gift under året. Framför allt byggdes strukturer och pro-

cesser och sätt som länkar samman arbetet i de operativa 

styrgrupperna med planeringen. Strukturer handlar om sys-

tem för uppföljning, internkontroll som hänger samman med 

styrmodellen utan dubbelarbete och om att styra omvärlds-

analysen så att den blir en naturlig del av den kommande 

kommunplanen. I processerna ingår att få en tydlig ordning 

för när olika perspektiv och aspekter ska tas in i en fråga. 

Överhuvudtaget innebär det processer som är mer syste-

matiskt lagda i tiden. Ett viktigt perspektiv har varit att få en 

ordning som bygger på hög grad av delaktighet, vilket bland 

annat inkluderar ett nytt samverkansavtal.

Kommunstyrelseförvaltningen gjorde många omplan-

eringar både för att öka kvaliteten och för att minska den 

kommande arbetsbördan för personalen. Arbetet med att 

utveckla kommunstyrelsen som egen nämnd och förvalt-

ning med hjälp av digitaliseringens möjligheter behöver 

accelereras. 

Erfarenheten hittills är att både synsätten och pro-

cesserna för styrningen inte alls i tillräcklig utsträckning 

kommit ut till medarbetarna i förvaltningarna, inklusive 

kommunstyrelseförvaltningen. Att de gör det är en förut-

sättning för att styrmodellen ska fungera i praktiken och 

inte bara vara en teoretisk modell. Den viktiga uppgiften 

framöver är därför att föra ut styrmodellen till de stora 

grupperna medarbetare.

En ny övergripande omvärldsanalys togs fram. Den 

pekar på ett antal långsiktigt viktiga utvecklingsområden 

för kommunen, såsom ökat fokus på hållbarhet, att ta till-

vara invånarnas engagemang samt att öka fokus på inklu-

dering, digitalisering och automatisering. 

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för 

Smålandsstenar och Skeppshult har varit resurskrävande, 

men avslutades i slutet av 2018, och den nya FÖP antogs 

av kommunfullmäktige.

Gislaveds kommun beviljades – som en av 66 kommu-

ner – att vara finskt förvaltningsområde.

Kommunstyrelsen stödjer digitaliseringen i hela kommun-

organisationen. Införandet av e-arkiv var en viktig förutsätt-

ning. Kontaktcenter arbetade med att öka antalet e-tjänster 

samt med att göra dem lätta att hitta och använda. Det ska 

vara enkelt att få hjälp och support, till exempel via direkt-

chatt, och man ska få snabb återkoppling.
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Kommunstyrelsen

Merparten av arbetet för en hållbar utveckling sker 

i nämnderna. Den centrala funktionen var engagerad i 

vissa stödjande och vägledande insatser som Temadag 

kring EU och Agenda 2030, Fokus Gislaveds centrum, 

workshops och Grundläggande miljöutbildning tillsam-

mans med 7 andra kommuner och länsstyrelsen för kom-

munens anställda.

Medarbetare
En utmaning är att många nya medarbetare inte har någon 

eller väldigt liten erfarenhet, vilket förlänger introduktionen. 

Många nya chefer har dessutom anställts i nämndernas 

förvaltningar, vilket ökar behovet av insatser från stöd-

funktionerna.

I takt med att omvärlden förändras, ändras även inne-

hållet och uppdragen i medarbetarnas tjänster. Det ställer 

stora krav på förändring i såväl kultur som struktur och 

kompet ensutveckling. Kommunen behöver arbeta mer med 

flexibil itet för att personalen ska kunna förändra sina arbets-

uppgifter och sin kompetens. Det gäller i princip alla verk-

samheter.

Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare var lite 

mer nöjda totalt och med ledarskapet jämfört med alla 

anställda i kommunen (NMI). Hållbart medarbetarindex 

visade även att förvaltningens medarbetare är något mer 

engagerade än övriga i kommunen, vilket märktes i pro-

duktionen av tjänster och service.

Kommunstyrelseförvaltningen hade en normal 

personal omsättning med 7,7 procent. Jämfört med 2017 

(12,5 procent) var rörligheten mindre.

Sjukfrånvaron om 5,2 procent var på samma nivå som 

kommunens målvärde 5,3 procent.

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall 
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Politik 11 962 0 5 965 0 400 10 532 1 430

Kommunledning 13 204 200 7 577 0 200 12 959 245

Avdelningen för verksamhetsstöd 18 008 600 9 856 200 1 000 16 721 1 287

Avdelningen för hållbar utveckling 11 312 600 4 702 600 600 9 529 1 783

Ekonomiavdelningen 22 242 100 14 317 0 200 22 067 175

HR-avdelningen 14 611 100 7 519 0 100 14 301 310

Kontaktcenter 5 572 300 3 845 200 0 5 785 – 213

Summa nettoresultat 96 911 1 900 53 781 1 000 2 500 91 894 5 017

Ett överskott på helåret beräknas till 5,0 mnkr. 

Utveckling och framtida 
utmaningar
Kommunstyrelsen behöver fokusera på personalförsörjning, 

digitala utvecklingsfrågor och olika kommunikationssätt 

med både medarbetare och invånare. Samordning internt 

och samordning med andra, såsom företag och myndighe-

ter, blir avgörande för den framtida utvecklingen.

Den kommunala demokratin, hållbar utveckling och 

invånarnas delaktighet i samhällsutvecklingen är priorite-

rade frågor att arbeta vidare med.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utöva uppsikt över 

nämnderna. Ett fortsatt fokus behöver ligga på att utveckla 

en horisontell och tillitsbaserad styrning och ledning av kom-

munens verksamheter. I det ligger att öka kvaliteten i verk-

samheten.
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Överförmyndarnämnden

Nämndens grunduppdrag
Överförmyndarnämndens grunduppdrag är att resurs

effektivt genomföra de uppgifter som åligger kommunen.

Sammantagen bedömning av
 

resultat och effektivitet
Invånare
Nämnden bedrev sin verksamhet utan störningar och på 

ett rättssäkert sätt.

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Överförmyndare 3 398 100 2 037 100 200 2 938 460

Ensamkommande barn 0 –100 304 –100 –100 393 –393

Summa nettoresultat 3 398 0 2 342 0 100 3 331 67

Utveckling och framtida 
utmaningar
En utmaning är att få tag i kvalificerade ställföreträdare.

År 2019 kommer nya ledamöter att behöva grundutbild

ning och de nuvarande vidareutbildning.

Nämnden bedrev sin verksamhet inom budget.

Ensamkommande barn gav ett underskott om 

0,4 mnkr, eftersom dessa kostnader inte längre täcks av 

staten. Överskottet om 0,5 mnkr för den övriga verksam

heten berodde på att en större andel huvudmän hade 

bättre ekonomi och på att nämnden minskade andelen 

professionella ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden gjorde inga investeringar.
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Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens grunduppdrag
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 för fritidsgårdsverksamhet, musik-

skola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan samt 

eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskole-

program, fristående högskolekurser samt därutöver 

uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kom-

munala organisationens behov.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Resultaten från skolverksamheten var generellt bra, med-

arbetarna var nöjda och verksamheten lämnade ett eko-

nomiskt överskott. 

Invånare
Resultaten i både förskola, grundskola och gymnasium var 

generellt bra.

Behovet av förskoleplatser ökade och fler avdelningar 

inrättades. Plats kunde erbjudas inom lagstadgad tid fyra 

månader. Ett exempel på goda resultat var att andelen 

elever i förskoleklass som bedöms kunna återberätta en 

elevnära berättelse ökade från 79 till 85 procent. Ett annat 

exempel var förskoleenkäten (från hösten 2017). På frågan 

om barnen känner sig trygga i förskolan gav vårdnads-

havarna betyget 8,8 på en tiogradig skala.

I grundskolan var totalt 78 procent av eleverna behöriga 

till gymnasiets nationella yrkesprogram. Det var ett bra 

resultat som låg 3 procentenheter över det resultat som 

Skolverket beräknat, där man tar hänsyn till så  kallade 

socioekonomiska faktorer som familjens utbildning och 

ekonomi, var man är född med mera. För de elever 

som inte blev behöriga dominerade underkända betyg i 

 engelska, matematik och svenska.

Undersökningen Elevernas skola (som riktar sig till både 

elever och vårdnadshavare) visade att i princip alla elever i 

årskurs 5 och 8 ansåg att de kan nå kunskapskraven om 

de försöker. Eleverna i årskurs 5 ansåg att deras lärare för-

väntar sig att de ska göra sitt bästa och de anser också 

att lärarna förklarar så de förstår. 

På frågan i elevenkäten ”På lektionerna är vi elever med 

och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skol-

uppgifter” var andelen som svarade ”Stämmer helt och 

hållet” eller ”Stämmer ganska bra” 64 procent i årskurs 

2, 72 procent i årskurs 5 men endast 37 procent i årskurs 8.

På frågan ”Jag har möjlighet att påverka undervisningen” 

i Gislaveds Gymnasiums elevenkät redovisades värdet 3,73 

på en sexgradig skala.

Ett bekymmersamt resultat från enkäten var att en 

tredje del av eleverna i årskurs 8 anser att lärarna inte får 

dem att tro på sig själva i sitt skolarbete. 

På Nordinskolan fanns det tidigare en situation med 

bristande tilltro mellan lärare och elever med åtföljande 

svaga meritvärden. Där har man framgångsrikt tillämpat 

metoderna från forsknings- och  utvecklingsprogrammet 
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Barn- och utbildningsnämnden

Inkluderande lärmiljöer 2 och har nu resultat som är  på  tagligt 

bättre än de förväntade.

På övriga skolor behöver samma beprövade metoder 

snabbt och kraftfullt tillämpas för att förbättra situationen.

I alla verksamheter sker fortlöpande  utvecklingsarbete 

kring modernt och digitalt lärande. Den enskilt största 

kompetens utvecklingsinsatsen sker på den lokala GETT- 

mässan. Under året fick grundskolorna ljudutjämnings-

utrustning i klassrummen. Nya digitala  läromedel för 

flerspråkighet infördes i såväl förskola som grundskola, 

gymnasium och vuxenutbildning.

Studieresultaten i SFI var goda och bättre än riks - 

genomsnittet. 

Vad gäller elevernas trygghet var resultaten goda 

(även om varje otrygghet självfallet är en form av miss-

lyckande). Cirka 85 procent av eleverna upp till årskurs 5 

uppgav att de är trygga. I årskurs 8 sjunker andelen till 78 

procent. Medelvärdet för instämmande i påståendet ”Jag 

känner mig trygg på skolan” i Gislaveds Gymnasiums elev-

enkät var 4,38 (sexgradig skala). I en enkät som var riktad 

till vårdnads havare i alla årskurserna ansåg 82 procent att 

eleverna är trygga i skolan. 

Medarbetare
Den totala lärarbehörigheten i grundskolan var cirka 

73 procent. Bland de tjänstgörande lärarna varierade 

behörigheten i respektive ämne från 37 till 100 procent. 

Framförallt var behörigheten i praktisk-estetiska ämnen 

lägre. Eftersom endast behöriga lärare får sätta betyg, 

får en del behöriga lärare en hög arbetsbelastning med 

betygssättningen.

Kommungemensamma kompetensutvecklingsinsatser 

gjordes för att stärka chefernas kommunikativa ledarskap. 

Fokus på medarbetarna som kommunens viktigaste resurs 

för verksamhetsutveckling genom delaktighet, arbetsglädje 

och engagemang skedde genom den kommungemen-

samma satsningen G-kraft.

Medarbetarenkäten, med en svarsfrekvens om 84 pro-

cent, gav med ett undantag goda signaler om arbets klimatet. 

På en femgradig skala redovisades värdet 4,23 på frågan 

”Min chef visar förtroende för mig som medarbetare” och 

4,44 på ”Mitt arbete känns meningsfullt”, och frågan ”Jag har 

ett arbete inom Gislaveds kommun som jag är stolt över” gav 

ett högt värde, 4,3. 

Schemaläggningen behöver förbättras, särskilt när 

det gäller användningen av vikarier så att den stämmer 

med behoven. Nu förekommer det att det finns vikarier 

på plats som egentligen inte behövs, därför att behovet 

 ändrats sedan planeringen gjordes. Samtidigt kan det vara 

personal brist på andra platser. Dessa brister kan också 

skapa onödig osäkerhet och stress på arbetsplatser.

Sjukfrånvaron var oförändrad, 5,1 procent, och lägre än 

målvärdet för kommunen som helhet (5,3). Sjukfrånvaron var 

högst i förskolan och som grupp i övrigt ökade sjukfrånvaron 

mest bland unga. Personalomsättningen var 7,9 procent.

Hållbar utveckling
Arbetet med giftfri miljö pågår i förskolorna och efter en 

kartläggning av material och ålder på leksaker och viss 

inredning byts de ut. Arbetet utmynnade i en handlings-

plan för giftfri förskola. 

Samtliga kök arbetar med ett bredare utbud av vege-

tariska måltider. Verksamheterna arbetar för att minska 

matsvinnet. Andelen ekologiska råvaror var 51 procent, 

vilket överträffade målvärdet på 45 procent.
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Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31 

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd och administration 12 087 300 146 0 0 13 516 –1 429

Gemensamma verksamheter 32 779 –500 23 984 200 500 35 507 –2 728

Förskola 185 477 1 000 –5 705 –5 500 –6 000 188 496 –3 019

Grundskola F-9 inkl grundsärskola, 

fritidshem och fritidsgårdar 389 682 –4 600 –1 494 –600 900 374 016 15 666

Gymnasie inkl gymnasiesär 140 917 2 300 –3 456 2 700 4 000 139 004 1 913

Vuxenutbildning inkl  

Högskola på hemmaplan 17 519 500 –961 500 700 18 465 –946

Musikskolan 15 599 0 –840 0 –100 15 555 44

Summa nettoresultat 794 060 –1 000 11 674 –2 700 0 784 559 9 501

Årets resultat var ett överskott om 9,5 mnkr. Resultatet 

berodde till största delen på ett överskott för grundskolan. 

En del statsbidrag hade rektorer och förskolechefer svårt 

att omsätta i verksamhet under året.

Skolskjutskostnaderna översteg budget med 4,7 mnkr, 

främst beroende på att taxikostnaderna för enskilda elever 

ökade och på viss utökning av skolskjutsturer.

Resultatet för förskola och pedagogisk omsorg var 

–3,0 mnkr. Förskolan hade fler barn än budgeterat. En 

lägre andel barn hade 15-timmarsplacering. Inför 2019 har 

resurs tilldelningen förändrats för att den ska bli mer  precis, 

så att förskolor med många barn med långa  omsorgstider 

får mer resurser och att förskolor med barn med färre 

omsorgstimmar får lägre tilldelning.

Fritidshem gav ett resultat om +1,5 mnkr, eftersom man 

hade lägre kostnader för material och tjänster samt stats-

bidrag som översteg budget.

Grundskolan lämnade ett överskott om 14,1 mnkr. 

Resultatet berodde till största delen på statsbidrag utöver 

beräknat och på att en del statsbidrag tilldelades så sent 

att rektorer och förskolechefer hade svårt att omsätta dem 

i verksamhet. Delar av avvikelsen låg utanför nämndens 

kontroll, men det finns också utrymme och behov av att 

förbättra budgeteringen av statsbidragen.

Gymnasiesärskolans resultat om +1,3 mnkr berodde 

bland annat på fler elever från andra kommuner än beräknat.

Vuxenutbildningens resultat var –1,9 mnkr. Orsaken var 

lägre statliga bidrag än budgeterat.

Nämnd och administration visade –1,4 mnkr. Resultatet 

berodde till största delen på en engångskostnad.

Gemensamma verksamheter lämnade ett resultat om 

–2,7 mnkr. Orsaken var att skolskjutskostnaderna översteg 

budget med 4,7 mnkr. Ett arbete pågår med att planera 

resorna för en del barn på ett annat och effektivare sätt 

som minskar kostnaderna.
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Barn- och utbildningsnämnden

Utveckling och framtida 
utmaningar
De främsta utmaningarna i skolans verksamhet är att 

rekrytera behörig och kompetent personal. Underskottet 

av utbildad personal kräver ett fortsatt utvecklingsarbete, 

där behörig personal behöver ta ett utökat ansvar.

För att skapa balans mellan olika uppdrag, där under-

visning och lärande står i centrum, behöver arbetssätt 

och arbetsfördelning utvecklas. Frågan om hur nya yrkes-

kategorier kan komplettera de traditionella rollerna i verk-

samheterna för att få bästa möjliga effekt av de olika 

kompetenserna behöver prövas. 

Även om skolans resultat generellt är goda finns stora 

skillnader mellan olika elevgrupper, exempelvis skiftande 

bakgrund. Ett fortsatt förändringsarbete som ger förutsätt-

ningar för en likvärdig undervisning kan kräva ytterligare 

strukturförändringar, men också kraftfulla kompetens-

insatser för att uppnå ett tillgängligt lärande för alla elever.

Som en följd av den positiva befolkningsutvecklingen 

behövs en fortsatt utbyggnad av verksamhetslokaler för 

såväl förskola som skola. Om det blir mindre barngrupper 

i förskolan ökar lokalbehovet ytterligare utöver effekten av 

befolkningsutvecklingen.

Från och med hösten infördes ett nytt statligt struktur-

bidrag, Likvärdig skola, riktat till grundskolan. Redan 2019 

motsvarar bidraget 17 000 tkr och från och med 2020  

 år ligen 30 000 tkr. I och med det bidraget avvecklas andra 

statliga bidrag som förstärkt i första hand lågstadiet och 

elevhälsan, vilket för 2018 motsvarar cirka 16 000 tkr. 

Förutsatt att statens krav på den kommunala egeninsatsen 

kan mötas kommer verksamheten att kunna förstärkas på 

flera områden både när det gäller undervisning, elevhälsa 

och kompetensutveckling. 

För att skapa gymnasieutbildningar som möter arbets-

marknadens behov i regionen krävs en utveckling av 

såväl innehåll som utrustning. Ett fortsatt brett utbud av 

gymnasie program och yrkesvuxutbildningar kan komma 

att kräva resurstillskott. För att skapa förutsättningar för 

dem som står utanför arbetsmarknaden är satsningar i 

vuxenutbildningen särskilt angelägna.
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Tekniska nämnden

Nämndens grunduppdrag
Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala infra

strukturen och sköter det operativa arbetet inom kommu

nens markförsörjning och miljövård. Tekniska nämnden är 

även kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Verksamhetens utförande av drift gjordes i allt väsentligt 

enligt årsplaneringen.

Verksamheten planerade inte sina investeringsuppdrag 

på ett bra sätt 2018. Investeringskostnaderna översteg 

budget. Det medför att förvaltningen ska uppdatera invest

eringskostnaderna för projekt inför varje budgetår med 

budget och tidplan.

Den lotsande organisationen hade flera bra dialoger 

med näringsidkare i och utanför kommunen för att skapa 

nya möjligheter för dem att utvecklas i Gislaved.

Riktlinjerna för vinterväghållning följdes och kvalitets

faktorn uppfylldes. Förvaltningen fick dock en del syn

punkter angående vinterväghållningen. Ett antal personer 

tyckte att den utfördes för dåligt. 

Samhället förskönades genom planteringar och genom 

utplacering av rondellfigurer. Årets tema för rondell

utsmyckningar var John Bauers troll.

En plan för cykelvägar och för hur passager ska trafik

säkras blir klar 2019.

Under årets mycket varma och torra sommar hade för

valtningen extra noga kontroll i kommunens vattentäkter 

angående vattenkapaciteten. Bevattningsförbud infördes 

under två perioder.

Vatten och avlopp påbörjade arbetet med att säkra 

vatten tillförseln till området Granaten i Gislaved under 

vinter halvåret 2018–2019. Verksamheten får många frågor 

från bygg och miljö förvaltningen i takt med att den 

går vidare med inventering och åtgärdande av enskilda 

avlopp. För att påskynda och underlätta arbetet följde 

verksamheten tillsammans med miljöenheten upp åtgärds

planen för den antagna vatten och avloppsplanen. 

En ny plan för utbyggnad av vatten och avloppsnät 

och nyinvestering i det befintliga nätet ska tas fram 2019.

Personalbristen påverkade verksamheten negativt fram

förallt genom att planerade förbättringsarbeten sköts på 

framtiden, för att man skulle hinna med det dagliga arbetet. 

Medarbetare
Ohälsotalet för förvaltningen låg på 5,7 procent. Sjukfrån

varon i förvaltningen låg på en normal nivå.

Fortfarande saknas en del personal på grund av vak

anser men också på grund av långtidssjukskrivning.

Medarbetarenkäten visade brister vad gäller kompet ens 

och ledarskap. 

Hållbar utveckling 
Arbete pågår med att återvinna material från egna invest

eringsprojekt. Vatten och avlopp byggde ut infrastruktur vid 

Södra Gussjön för att minska utsläppen i sjön och vatten

draget Nissan. Förvaltningen tittade på ett antal sanerings

uppdrag som ligger i vägen för samhällets utbyggnad av 

bostäder.

Investeringar i ledningsnätet ska minska inläckaget från 

grundvatten, som stör reningsprocessen i reningsverken. 

Arbetet med att förbättra reningsprocessen i det största 

reningsverket pågår.

När det gäller infrastrukturen runt byggandet av den 

nya sporthallen i Smålandsstenar arbetar förvaltningen 

med underjordisk fördröjning för att minska belastningen 

av dagvatten i centrum.
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Tekniska nämnden 

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd, administration och MEX 10 899 0 4 314 1 500 1 500 8 268 2 631

Väghållning 26 824 0 10 103 0 0 24 728 2 096

Park, skog, OSA 8 201 0 5 666 500 500 7 594 607

Miljö 681 0 –434 0 0 1 547 –866

VA (taxefinansierad) 0 0 3 979 0 0 0 0

Summa nettoresultat 46 605 0 23 628 2 000 2 000 42 138 4 467

Uppdraget för nämnden genomfördes och det ekonomiska 

resultatet blev +4,5 mnkr.

• Nämndens kostnader var enligt budget.

• Nämndens intäkter var högre än budget på grund av en 

fastighetsförsäljning om 2,8 mnkr och risförsäljning om 

0,6 mnkr efter hantering av den tätortsnära skogen.

• Nämndens extra anslag om 1,0 mnkr till vägbidrag för 

särskilda händelser användes inte.

Det finns flera projekt som pågår, men inte är avslutade. De 

största rör markfrågor kring Isabergsprojektet och bygg andet 

av en ny, kompletterande vattenledning till området Granaten 

i Gislaved, för att det ska få en säker vattentillförsel.

Uppföljning avslutade investeringsprojekt
Projekt 

(tkr)

Budget Utfall Datum 
färdigställt

Pumpstation marknadsplatsen –600 –1 022 2018– 07

Lekplats Strandsnäs i Smålandsstenar –500 –530 2018– 05

Södra Gussjön –4 100 –9 664 2018– 12

Toppbeläggning –6 000 –7 386 2018– 12

Mark och exploatering –2 000 –3 518 2018– 12

Cykelvägen Ådalsgatan/Glasbruksgatan i Gislaved 1 300 –1 364 2018– 12

Cykelväg Furugatan i Smålandsstenar –1 925 –2 323 2018– 12

Cykelväg Linnégatan i Gislaved –1 073 –1 973 2018– 12

Åtterås parkering i Smålandsstenar –1 100 –1 073 2018– 08

Haghultsleden i Smålandsstenar 0 –845 2018– 12

Utbyggnad av Avenboksgatan etapp I VA och gata i Smålandsstenar –2 600 –2 810 2018– 10

Flera av investeringarna innebar tyvärr underskott. Den 

största anledningen var att förvaltningen inte räknade om 

projektens kostnader inför 2018, utan hade gamla tal, som 

inte var anpassade till årets ramar. Inför 2019 ska det finnas 

nya kostnadsberäkningar och resursfördelning inklusive tid

plan som ska följas upp. 
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Tekniska nämnden 

Utveckling och framtida 
utmaningar 
Hela projektledningsprocessen måste ses över. Projekt

eringen måste göras i så god tid att man hinner göra en kval

itetssäkring och ta tillvara alla kompetenser. Det behövs för 

att man ska kunna göra en relevant budget och sätta upp en 

tid och resursplan, så att man får en hållbar planering över 

året. I det ingår också att se helheten i uppdraget, där olika 

nämnder på olika sätt bidrar i samhällsutvecklingen.

Med de framtida pensionsavgångarna försvinner mycket 

kompetens. Flera anställda pensioneras inom en femårs

period och nämnden måste ha en planering för det.
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Nämndens grunduppdrag
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden 

tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg 

och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer 

och målsättningar. Socialnämnden har det politiska 

ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsor-

gen, äldre omsorgen, omsorgen om funktionshindrade, 

vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och 

sjukvård, flyktingfrågor och integration.

Socialnämnden har också uppgiften att leda och 

sam ordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom 

nämn dens ansvarsområde, samt att leda och sam-

ordna sam verkan med andra nämnder i syfte att skapa 

en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor.

Socialnämnden ansvarar även för personal-, eko-

nomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 

utveckling av verksamheten.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Generellt
Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet 

visar de kvalitetsuppföljningar som nämnden genom-

för. Brukarundersökningarna visar mycket goda resultat 

och i delar av hemtjänsten och vård- och omsorgsboen-

dena bland de bästa resultaten i landet. Ärenden utreds 

i rimlig tid och de flesta beslut verkställs snabbt och inom 

lagstadgade krav. Ett annat tecken på verksamhetens 

kvalitet är att socialnämndens beslut överklagas relativt 

sällan och få ärenden ändras i annan instans. 

År 2018 minskade antalet klagomål, beröm och för-

slag beträffande socialförvaltningens verksamheter till 

40 jämfört med 59 år 2017. Av totalt 20 klagomål rörde 

16 omsorg i ordinärt boende samt hälso- och sjukvård. 

Andelen ärenden som besvarades i rätt tid (7 dagar) 

minskade dock till 60 procent, jämfört med 80 procent 

2017.

Två ärenden ledde till omfattande åtgärder och till-

syn, respektive anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

Arbetet fortsatte med att enskilda ska vara delaktiga 

och ha möjlighet att påverka sina liv så mycket som 

möjligt, efter egen förmåga. På senare år har man infört 

flera nya metoder för att stärka inflytandet och del-

aktigheten. 

Välfärdsteknik och digitalisering används allt mer, 

både för att driva verksamheten effektivare och lika 

mycket för att ge enskilda större frihet och självbe-

stämmande genom exempelvis självservice.  

Individ- och familjeomsorg, IFO
Antalet orosanmälningar ökade om både barn och unga 

och vuxna. Även antalet ärenden om försörjningsstöd 

ökade, framförallt nybesök. En översyn inleddes för 

analysera hur man kan hantera ärendemängden rätts-

säkert och korrekt. Eventuellt behöver verksamheten 

anpassas för att klara de ökade behoven.

För att arbeta med de ökade kostnaderna för 

försörjnings stöd till personer som lämnar etableringen 

pågår ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och 

andra aktörer, ett arbete som behöver fortsatt fokus 

framöver och där man särskilt behöver analysera vilka 

insatser som ger avsedd effekt.

Vård och omsorg
Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför 

sjukhusen. För den kommunala sektorn innebär denna 

förskjutning behov av en flexibel verksamhet med mer 

specialiserad kompetens samt ökade resurser. En utred-

ning om volym- och kostnadsutvecklingen i den kom-

munala hemsjukvården i Jönköpings län har genomförts. 

Den visar bland annat en volymökning av hemsjukvård 

sedan 2013 och ökade kostnader för bland annat med-

icintekniska produkter, en utveckling som fortsätter de 

närmsta åren.

Arbetet med kraven i den nya lagen om samverkan i 

samband med utskrivning från slutenvården pågår. Ini-

Socialnämnden
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Socialnämnden 

tialt fanns vissa svårigheter, men de nya processerna 

har börjat sätta sig och cirka 80 procent skrivs ut från 

sjukhuset inom 24 timmar.

Trygghet och service via välfärdsteknik har ökat, men 

takten i införandet behöver höjas. Nyckelfria lås i hem-

tjänsten, trygghetskamera och GPS-larm infördes 2018.

Funktionshinder och stöd
Ett nytt arbetssätt för att stärka brukarens inflytande 

och delaktighet håller på att införas.

Medarbetare
Resultatet i medarbetarenkäten visade att en hög andel 

av medarbetarna talar gott om Gislaveds kommun som 

arbetsgivare och trivs på sitt arbete. En hög andel anser 

att de har goda förutsättningar till kompetensutveck-

ling och att utvecklas i sitt arbete. Socialnämndens 

personal omsättning var 13 procent. Den ökade något 

2018, vilket framförallt berodde på omställningsarbetet i 

verksamheten för ensamkommande barn.

Chefers arbetsbelastning sticker ut från andra grup-

per som hög. En översyn av chefers arbetsförhållanden 

genomfördes och man arbetar vidare med resultaten.

Socialförvaltningen hade en sjukfrånvaro om 9,5 

procent. Den ökade dock inte 2018. Nämnden antog 

en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron.

Socialnämndens ekonomiska läge medförde 

anpassningar av verksamheter och antalet medar-

betare minskade, framförallt i individ- och familje-

omsorgen, där drygt 40 medarbetare hanterades i 

omställning. I princip alla erbjöds annan anställning i 

Gislaveds kommun.

Andelen som har en heltidsanställning har ökat mar-

kant de senaste åren. Stora delar av ökningarna är 

relaterade till heltidsprojektet. Dock kvarstår att minska 

antalet tim avlönade till förmån för en högre andel tills-

vidareanställda.

Det är allt svårare att rekrytera medarbetare i de 

flesta av socialnämndens yrkesgrupper, vilket påverkar 

kvaliteten i främst hemtjänsten och hälso- och sjuk-

vården. 

Kommunens ledarskapsakademi startade i septem-

ber och pågår till juni 2019. Av 10 utvalda medarbetare 

kommer 6 från socialnämndens verksamheter.

Socialnämnden premierar varje år medarbetare eller 

grupper som gör något utöver det vanliga i sitt arbete i 

verksamheterna. 

Hållbar utveckling
Andelen ekologisk mat som serveras i verksamheterna 

ökade ytterligare. Andelen eldrivna bilar i verksamhe-

terna ökade också. Hemtjänsten i Gislaved har nu bara 

el drivna fordon.
Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Förvaltningsövergripande 25 108 14 700 14 643 14 100 14 100 12 849 12 259

Individ- och familjeomsorg 115 404 –6 514 89 573 –5 506 –14 121 123 160 –7 756

Funktionshinder och stöd 188 190 –7 141 133 351 –10 545 –16 102 201 699 –13 509

Vård och omsorg 278 679 –6 600 200 685 –14 500 –18 150 301 946 –23 267

Summa nettoresultat 607 381 –5 555 438 252 –16 451 –34 273 639 655 –32 274

Resultatet för socialnämndens samlade verksamheter 

var totalt –32,3 mnkr, vilket motsvarar 5,3 procents avvi-

kelse gentemot budget.

Nämnden granskade vid flera tillfällen ekonomin och 

upp  dragen till förvaltningen. Planer för att komma tillrätta 

med prognostiserade underskott presenterades och accep-

t erades, men förverkligades inte. Prognoserna pek ade i 

början av året på ett underskott om 5,6 mnkr, som för-

säm rades i juni till cirka 10 mnkr, vid delårsbokslutet i 

augusti till 16,5 mnkr och i slutprognosen till ett under-

skott om 34,3 mnkr, nära det slutliga utfallet om 32,3 mnkr. 

Prog noserna hade således inte tillräcklig kvalitet.

Det är tydligt att nämnd och förvaltning inte tagit 

den ekonomiska situationen på tillräckligt allvar och 

inte heller reagerat tillräckligt tidigt och med tillräck-

lig kraft. På flera nivåer i organisationen har man inte 

sett till att tidiga handlingsplaner gett avsedda resul-

tat. Det gällde minskad bemanning och minskade kost-

nader. I förvaltningen har traditionellt funnits en kultur 

av bristande ekonomisk medvetenhet och ekonomiskt 

ansvars tagande, och man har inte sett ekonomin som 

en mycket väsentlig del av verksamhetsstyrningen. 
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Socialnämnden 

Orsaken till underskottet var främst ökade perso-

nalkostnader, i synnerhet i vård och omsorg. Svårig-

heterna att lösa bemanningen under sommaren 

medförde vissa lönehöjningar, för att man skulle und-

vika onödigt mycket köp av tjänster av bemannings-

företag (som ändå måste utnyttjas i viss utsträckning).

Åtgärder pågår för att öka kunskapen om beman-

ningsplanering och bemanningsekonomi. 

Förvaltningsövergripande berodde överskottet fram-

förallt på att medlen för oförutsedda utgifter inte togs i 

anspråk och på statliga ersättningar för flyktingmottag-

ande.

Individ- och familjeomsorgen visade ett samman-

taget resultat på –7,8 mnkr, motsvarande cirka 7 pro-

cent av netto budgeten. Orsakerna till underskottet var 

flera.

Antalet ensamkommande barn minskade avsevärt, 

framförallt beroende på att många ungdomar fick sin 

ålder uppskriven. Socialnämnden fattade därför beslut 

om att stänga Kastanjegården som HVB-boende. Drif-

ten av boende för ensamkommande barn finansieras 

helt med statliga ersättningar från Migrationsverket, 

men det gör däremot inte kostnaderna för att avveckla 

verksamheten. Totalt ledde det till en minskning med 

39 årsarbetare. Nämnden hade inte beredskap för att 

hantera detta slags plötsliga förändringar i migration 

och flyktingpolitik.

Färre ensamkommande barn resulterade även i 

lediga platser på stödboendet i Smålandsstenar och 

antalet platser minskas. Barn som inte fyllt 16 år får 

inte placeras i ett stödboende. Det innebar att ett mini-

HVB behövde drivas på Kastanjegården till årets slut 

med högre kostnader som följd. Bosättningskostnader 

för anhöriginvandrare ökade också på grund av att det 

var svårt att få fram lägenheter. Familjer fick periodvis 

och tillfälligt bosättas på hotell eller vandrarhem. För-

sörjningsstöd för personer som lämnade etableringen 

ökade också markant. 

Överenskommelsen med regionen om samverkan 

vid utskrivning från sjukhus ledde initialt till kostnader för 

utskrivningsklara, men efter sommaren fungerade pro-

cessen. Även kostnaderna för hjälpmedel ökade och 

behöver ses över.

Invånarnas behov av hemtjänst ökade något mer än 

beräknat och kommer att fortsätta öka i takt med att 

allt fler blir äldre.

Socialnämnden analyserade kostnadsutvecklingen 

i den egna hemtjänsten, vilket ledde fram till en hand-

lingsplan för ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Hös-

tens uppföljningar visade att flera enheter minskade 

sina kostnader och låg i nivå med tilldelad LOV-peng.
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Socialnämnden 

Insatserna för personer med funktionsnedsätt-

ning visade ett underskott om 13,2 mnkr, varav drygt 

11 mnkr avsåg funktionshinderverksamheten och res-

terande vård och omsorg. 

Effektiviseringar pågår för att minska kostnaderna 

för gruppbostäder, vilket ger genomslag framförallt från 

2019 och framåt. Vid årsskiftet flyttar Lillgatans grupp-

bostad till Danska vägen för att verksamheten ska bli 

effektivare, och 2020 planeras Östergården att byggas 

om för att effektivisera verksamheten för barn och ung-

dom (LSS). En vårdbehovsmätning på gruppbostäder 

och i daglig verksamhet införs 2019 för att man ska få 

jämförbara mätningar och likvärdighet för alla brukare, 

oavsett vilken huvudman som bedriver verksamheten.

Investeringar
Socialnämndens investeringar visade ett outnyttjat 

utrymme på 1 723 tkr. Det berodde på förseningar av 

ombyggnaden av Åbjörnsgatan (socialkontoret), men 

även på IT-investeringar som inte kunde genomföras i 

den takt som planerats.

Utveckling och framtida 
utmaningar
De demografiska förändringarna betyder att allt färre 

personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. De 

senaste årens stora invandring ökar andelen personer i 

arbetsför ålder, men innebär också ett större antal barn, 

unga och äldre. Om man lyckas att få de nyanlända i 

utbildning och arbete, exempelvis genom snabbspår in 

i bristyrken, får det positiva effekter för kommunen och 

välfärden.

Den omstrukturering som påbörjats för att långsik-

tigt möta de äldres behov behöver fortsätta de närmsta 

5 åren. Nämnden fortsätter arbeta förebyggande för att 

skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans 

med alla andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata 

eller frivilliga. 

Bostadsbristen försvårar för individer med social, psy-

kisk, ekonomisk eller missbruksproblematik att få en 

bostad. En plan för bostadsfrågan för dessa grupper bör 

tas fram.

I april 2019 införs en lag om en ny särskild boende-

form för äldre, biståndsbedömt trygghetsboende, vil-

ket kan vara ett sätt att skapa anpassade boenden för 

äldre. Hur behovet utvecklas påverkas framförallt av 

hur väl man lyckas att möta behoven med andra insat-

ser i ordinärt boende. För att inte behovet av vård- 

och omsorgsboende ska öka i så hög takt kan också 

biståndsbedömda trygghetsbostäder skapas.

De kommande åren ökar behoven av bostäder för 

personer med funktionsnedsättning. 

Psykisk ohälsa är ett stort och växande folkhälso-

problem som har negativa konsekvenser för såväl 

enskilda individer som deras närstående. De senaste 

undersökningarna framför att både andelen vuxna och 

andelen unga med psykisk ohälsa ökat i Sverige de 

senaste 20 åren. Psykisk ohälsa drabbar alla åldrar 

och innebär alltid stora risker för problem i nuet eller i 

framtiden. 

I den dagliga verksamheten är det lätt att för stort 

fokus läggs på att lösa akuta behov. En tydlig plan för 

förebyggande arbete tas fram för att man inte ska ris-

kera att för mycket resurser läggs på kortsiktiga utma-

ningar. Vinsterna är både mänskliga och ekonomiska.

Intentionen är att hälso- och sjukvården i större 

utsträckning ska flyttas ut från slutenvården och bedri-

vas så nära den som har behov av vård som möj-

ligt, eftersom det gynnar individens tillfrisknande och 

är mer kostnadseffektivt. Kraven på kompetens ökar 

kring somatiska tillstånd, psykiatriska tillstånd och kog-

nitiva funktionsnedsättningar. 

Välplanerad och genomtänkt kan välfärdsteknik och 

digitalisering användas till att frigöra resurser, både 

ekonomiska och personella, i socialtjänst och kommu-

nal hälso- och sjukvård. Enskilda kan uppleva större 

frihet och självbestämmande genom att möjlighet till 

självservice, kontakt och/eller behandlingsvägar ska-

pas. 

De som idag inte är i arbete är de som står längst 

från arbetsmarknaden och nyanlända. Det är personer 

som har psykiska och fysiska svårigheter samt perso-

ner med språkliga svårigheter. Ett nära samarbete mel-

lan socialnämndens arbetsmarknadsorganisation och 

enhet för försörjningsstöd och med näringsliv och skola 

ger ökade förutsättningar för minskat bidragsberoende 

och arbetslöshet.

En avgörande utmaning för socialnämnden är att 

snarast få igång en effektiv bemanningsplanering och 

att etablera ett ekonomiskt ansvarstagande i nämn-

dens och förvaltningens alla verksamheter.
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Räddningsnämnden

Nämndens grunduppdrag
Nämnden ska skapa förutsättningar för den enskilde att 

hantera vardagsolyckor, olyckor, oönskade samhällsstör-

ningar och höjd beredskap. När den enskilde inte klarar 

detta ska nämnden hindra vidare skadeutbredning, lindra, 

stödja och därefter lära från det inträffade.

Sammantagen bedömning av 
resultat och kvalitet
Invånare
Torkan under sommaren tredubblade antalet skogsbränder, 

från 20 till 63, men ingen av dem blev omfattande. I länet 

var antalet bränder i skog och mark över 250 stycken. Trots 

den kraftiga torkan blev inte heller någon av dessa bränder 

stor eller omfattande. Det berodde på väl genomförda ana-

lyser, skogsbrandflyg och kraftiga insatser direkt när ”larm 

brand i skog” inkom till SOS Alarm. Samarbetet inom Rädd-

Sam F var helt avgörande. Stöd till skogsbrandsdrabbade 

kommuner i norra Sverige gavs utanför ordinarie bered-

skapsorganisation (ledig personal), medan stödet till Hults-

fred medförde tillfälliga beredskapsförändringar.

Det varma vädret och bristen på nederbörd medförde 

låga grundvattennivåer. Genom att den kommunala servi-

cenivån utvidgades kunde ett 70-tal brunnfyllningar med 

dricksvatten göras. Dessutom genomfördes kraftiga infor-

mationskampanjer för att minska vattenförbrukningen och 

få effekt av eldningsförbudet som rådde stora delar av 

sommaren.

Brandstationerna i Smålandsstenar och Reftele hade 

tidvis personalbrist, men det kunde lösas genom andra 

larmrutiner.

Bygg- och planprocessen samt tillstånd och tillsyn 

för brandfarlig vara prioriterades på bekostnad av andra 

arbetsuppgifter, på grund av att personal med spetskom-

petens var sjukskriven.

Målgruppsinventeringen om individanpassat brand-

skydd slutfördes enligt uppdrag. Målgrupperna är 

personer i eget boende som är över 65 år eller har funk-

tionsvariationer eller någon form av missbruksproblematik. 

Metoder och rutiner för kvalitetssäkring tas fram i samar-

bete med socialförvaltningen. Bedömningskriterier finns 

framtagna och berörd personal har börjat utbildas.

Räddningstjänsten ökade sin aktivitet på sociala 

medier. Det resulterade bland annat i fler förfrågningar om 

vakanta tjänster och allmänna frågor om brandskydd och 

säkerhet. Deltagande i olika samhällsevent med många 

besökare gav goda resultat och bidrog till ett ökat intresse 

för räddningstjänstens verksamheter.

Kommunerna övertog 2018 utbildningen i rökdyk-

ning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

MSB. Gislaved-Gnosjö ansvarar i länet för att utbilda alla 

nya deltidsbrandmän i rökdykning, vilket krävde en stor 

arbetsinsats.

Medarbetare
Sjukfrånvaron var fortfarande låg med 4,4 procent. 

Ett 20-tal nya deltidsbrandmän rekryterades och flera 

av dem påbörjade sin utbildning. Utbildningarna fortsät-

ter 2019. Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frå-

gorna för nämnden de närmaste åren.

All personal i organisationen har introducerats i och 

konkretiserat räddningstjänstens värdegrund och det finns 

en gemensam plattform inför framtiden.

Arbetet med att öka den digitala servicen till invånarrna 

resulterade i att andelen ärenden från förvaltningen till 

kontaktcenter ökade från 16 procent 2017 till 34 procent. 

Utvecklingen av e-tjänster fortsätter 2019. Kommunikationen 

med allmänheten via sociala medier förbättrades.

Trots insatser är det alltför få kvinnor som söker till del-

tidsbrandman. Här finns fortfarande utvecklingsarbete att 

göra.

För att räddningstjänsten ska kunna utvecklas är det 

viktigt att det finns kapacitet och förmåga att analysera 

och dra lärdomar från räddningshändelser. Förmågan 

behöver utvecklas.
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Räddningsnämnden

Hållbar utveckling 
Vid räddningsinsatser görs en bedömning av miljökon-

sekvenserna av olika sätt att släcka; det kan exempelvis 

gälla riskerna att vattendrag blir allvarligt förorenade. 

Några förändringar i fordonsparken gjordes inte, men 

elbilar kommer att övervägas vid nästa leasingföränd-

ring av småbilar. Av de småbilar som används drivs fyra av 

sex på etanol eller gas, övriga med diesel. Utryckningsfor-

don har inga verksamhetsmässiga bättre alternativ än die-

selmotorer; de körs visserligen korta sträckor, men kan 

användas i ett antal timmar när de väl används.

I utbildningsverksamheten behövs även gasol för att ge 

rätt förutsättningar för en bra brandskyddsutbildning, men 

klimatmässigt bättre möjligheter bevakas.

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd 63 0 47 0 0 74 –11

Krisberedskap 0 0 93 0 0 –189 189

Räddningstjänst 32 693 0 23 145 –300 0 33 175 –482

Summa nettoresultat 32 756 0 23 285 –300 0 33 060 –304

Årets resultat var ett underskott om 0,3 mnkr. Det berodde 

på utbildningskostnaderna för det förhållandevis stora 

antal, 20, deltidsbrandmän som rekryterades. MSB:s nya 

deltidsbrandmannautbildning har också ökat kostnaderna, 

eftersom kommunerna övertagit all utbildning i rökdykning.

Underskottet berodde på att det var svårt att prognos-

tisera utfallet, med tanke på det stora antalet extra insat-

ser som genomfördes till följd av bränderna i norra Sverige 

och i Hultsfred. Till det kom kostnader i form av utbildning 

av ovanligt många nya deltidsbrandmän. 

Uppföljning avslutade investeringsprojekt
Projekt

(tkr)

Budget Utfall Datum  
färdigställt

Andningsapparater 660 636 maj

Fordon 3 200 0 2019

Reinvesteringar 440 629 dec

Möbler och inventarier 0 261 dec

Maskiner och fordon 0 110 dec

Den släckbil som beställdes 2018 levereras våren 2019, 

vilket på den posten gav ett överskott om 3,2 mnkr.
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Räddningsnämnden

Utveckling och framtida  
utmaningar
En ny brandstation i Burseryd beräknas stå klar första 

kvartalet 2019.

Behovet att rekrytera fler invånare till deltidsorganisa-

tionen kommer även i framtiden att vara högt. Det behövs 

ett förvaltningsövergripande arbete i båda kommunerna 

för att underlätta rekryteringen.

Klimatförändringar (mer torka och ökad nederbörd) 

och risker för sociala spänningar i samhället påverkar 

räddningsnämndens verksamhet under lång tid framöver.

Under sommarens skogsbränder arbetade räddnings-

tjänsten med frivilligorganisationer. Utvecklingen att den 

enskilde invånaren vill engagera sig vid en händelse ökar. 

Det behöver utvecklas en samarbetsform och organisation 

för att se till att hjälpen blir effektiv och sker under säkra 

förutsättningar. Samarbetet mellan motortransportenheten 

i F-län och räddningstjänsterna i F-länets kommuner är bra 

exempel, men fler förmågor behövs.

Vid en nödsituation såsom hjärtstopp behövs hjälp 

inom några få minuter. På landsbygden är tidsgränsen mer 

kritisk, varför fler behöver kunna respondera på ett larm 

från SOS Alarm, men det kräver utbildade personer, larm-

vägar och i vissa fall brand- och sjukvårdsmateriel. För 

att lösa det krävs ett organisations- och kommunövergri-

pande utvecklingsarbete.
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Fritidsnämnden

Nämndens grunduppdrag
Ge goda förutsättningar för en positiv och meningsfylld 

fritid. För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter till

handahåller fritidsnämnden anläggningar, ansvarar för 

verksamhet inom bad och bowling samt ger bidrag till för

eningar och organisationer. Utbudet ska främja en positiv 

bild av Gislaveds kommun och göra kommunen attraktiv 

att verka och bo i.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Bedömningen av bokslut 2018 är att fritidsnämnden hade 

goda verksamhetsresultat och ett gott ekonomiskt resultat. 

Sporthallarna utnyttjades till 83 procent, vilket bedöms 

som bra. Det finns konkurrens om halltider för inomhus

idrotter som skapar frustration hos föreningarna, framför

allt i Anderstorp och Gislaved. 

Den nya sporthallen i Smålandsstenar innebär ett till

skott av flera tider till föreningslivet.

Ishallen utnyttjades till 80 procent. Orsaken till att det 

inte var mer är att Gislaveds skridskoklubb, som är den 

enskilt största förhyraren, emellanåt har svårt att få ledare. 

Antalet bad i Gislebadet ökade till 92 000, cirka 10 000 

fler än 2017. Vid badet finns ofta intressekonflikter mellan 

simhallens målgrupper. Allmänheten önskar mer tid för all

mänbad med fokus på lek, medan människor med funk

tionsvariation, simskolegrupper och simföreningar påtalar 

behov av fler tider.

Det var flera driftstopp för undervisningsbassängen 

vid Gislebadet. Framförallt barnfamiljer söker sig dit och 

har mött en stängd bassäng eller behövt gå upp ur bass

ängen under pågående besök. Utan intressekonflikterna 

och driftstörningarna hade besöksantalet varit ännu större.

Hörsjöbadet nyöppnades för säsongen i maj efter flera 

renoveringar och investeringar. Sommarens fina väder 

bidrog också till fler besök: 18 000 bad på fyra månader 

mot normalt cirka 15 000. 

Anderstorps simhall hade 16 250 besök.

Simkunskapen i årskurs 1 var 87 procent och i årskurs 

6 (då kraven är betydligt högre) 98 procent. Simundervis

ningen har numera en enhetlig struktur, som gör att alla 

elever får samma förutsättningar. 

Hela simhallen i Smålandsstenar stängdes i början 

av året och simhallsdelen revs. Att en viktig och central 

mötesplats togs bort skapade reaktioner och frustration. 

Förvaltningen skapade förutsättningar för flera föreningars 

läger och cupverksamheter som periodvis innebar att 

hotellen blev fullbelagda. Många läger är återkommande, 

vilket vittnar om ett gott värdskap. 

Ansvaret för anläggningar flyttas 2019 till fastighets 

och servicenämnden. Verksamheten är avgörande för 

fritid snämndens grunduppdrag och under slutet av 2018 

ägde flera dialoger rum för att se till att flytten blir bra. 

Arbetet fortgår 2019.
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Fritidsnämnden

Medarbetare
Fritidsförvaltningen är den förvaltning som förbättrade sitt 

resultat mest sedan 2017 enligt medarbetarenkäten. Sam

manfattningsvis visar utfallen att förvaltningen har nöjda 

medarbetare och låg sjukfrånvaro. Det var framförallt 

resultat för ledarskap som ökade. 

Fritidsförvaltningen inledde året med en ny ledningsorga

nisation. Arbetet löpte på väl och medarbetarenkäten tyder 

på att planerade åtgärder har gett effekt i rätt riktning.

Nämnden arbetade det sista halvåret intensivt med 

organisationsförändringarna som trädde i kraft den 1 januari 

2019 och som innebar flytt av uppdrag kring drift och för

valtning av anläggningar samt tillkommande uppdrag kring 

fritidsgårdar och fältverksamhet. 

Förvaltningen fick in 35 synpunkter (66 år 2017), av vilka 

83 procent besvarades i tid och 11 procent ledde till åtgärd.

Hållbar utveckling
Miljöarbetet fortsatte att inriktas på energieffektivisering. 

Armaturerna är utbytta vid kommunens nio elljusspår. 

Armaturer vid utomhusanläggningar som fotbolls och 

grusplaner behöver också bytas. Ett beslut om att byta ut 

miljöfarliga kreosotstolpar vid elljusspår fattades.

Förvaltningen uppmärksammade konstgräsanlägg

ningen och följde diskussionerna om huruvida konstgräs 

är miljöfarligt. Fokus ligger på minskad granulatspridning. 

Förvaltningen har också börjat överge den äldre typ av 

badbryggor som kan fälla cellplast i vattnet.

Fritidsnämnden inledde arbetet med att konvertera olje

uppvärmningen vid Hörsjöns friluftsområde i Smålands

stenar till fjärrvärme. 

Ekonomi
Verksamhet 

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd 415 100 204 100 100 294 121

Föreningsbidrag 10 080 –100 5 766 –100 –100 9 948 132

Fritidsverksamhet 27 619 0 16 549 200 400 25 961 1 658

Summa nettoresultat 38 114 0 22 519 200 400 36 203 1 911

Fritidsnämndens resultat i förhållande till budget var 

+1,9 mnkr. Överskottet handlade i huvudsak om intäkter 

som var högre än budget, statsbidrag för kostnadsfri 

simundervisning för elever och att rehabiliteringskostnader 

ersattes centralt.

Fritidsnämnden valde att fokusera investeringarna på 

Hörsjöbadet i Smålandsstenar. Tre projekt (bassängtäck

ning, minigolfbana och renovering) var i gång under året. 

Nämndens investeringsbudget var planerad efter bland 

annat behoven vid simhallarna, som de senaste åren fått 

helt andra förutsättningar. Nämnden redovisade ett resultat 

på drygt 3 mnkr för investeringar. Förvaltningen kom sent in 

i investeringsprojekten, vilket var orsaken till av  vikelsen på 

drygt 2 mnkr. 

Utveckling och framtida 
utmaningar
Från och med 2019 flyttas uppdrag kring drift och förvalt

ning av anläggningar från fritidsnämnden till fastighet och 

servicenämnden. Till fritidsnämnden flyttas fritidsgårdsverk

samhet från barn och utbildningsnämnden och fältverk

samhet från socialnämnden. Verksamhetsförändringarna 

medför ett paradigmskifte för fritidsnämnden att fokusera 

på social hållbarhet genom förebyggande och främjande 

arbete för barn och ungdomar samt stödja och utveckla för

eningar. Fritidsnämndens grunduppdrag förändras således.

År 2019 invigs den nya sporthallen i Smålandsstenar. 

Det påverkar föreningslivets möjligheter att utvecklas och 

kommunens attraktivitet. 

En betydande utmaning är att lösa intressekonflikterna 

mellan olika grupper vid Gislebadet, liksom att göra anlägg

ningen mer driftsäker.
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Fastighet- och servicenämnden

Medarbetare
Förvaltningen hade många vakanser, vilket påverkade 

flexibiliteten och leveranserna till kunder. De flesta tjäns

terna tillsattes det tredje kvartalet.

Årets medarbetarenkät visade ett övergripande bra 

resultat. Förvaltningen hade en relativt låg personal

omsättning, 8 procent.

Den totala sjukfrånvaron var 5,5 procent. Det finns 

långtidssjukskrivningar där rehabiliteringsinsatser 

pågår. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska 

sjukfrånvaron, bland annat med satsningar på ny tek

nik som utvecklar och underlättar arbetet. Lokalvård 

har en aktiv fokusgrupp för friskvård, vars arbete lett till 

att friskvård nu ingår i arbetstiden. 

Hållbar utveckling
Elbilar och elcyklar köptes in för att minska medarbe

tarnas användning av egna bilar i tjänsten. 

Lokalvården började använda Zvatten (högaktivt 

alkaliskt vatten) för att komma närmare kemikaliefri 

hantering i linje med miljömålen.

Nämndens grunduppdrag
Fastighet och servicenämndens grunduppdrag är att 

resurseffektivt samordna kommunens totala lokalbehov, 

att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och 

ekonomiskt samt att driva kommunens internservice. 

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter 
Kunder
Nämnden fick 2017 ett nytt uppdrag, som innebar att 

vara den funktion som har den centrala, samordnande 

uppgiften att lösa nämndernas behov av lokaler för sina 

verksamheter (till skillnad från att tidigare effektuera det 

nämnderna beställde). 

Denna formella förändring kräver en rad interna för

ändringar i både arbetssätt, kultur och internt sam

arbete, förändringar som påbörjats, men där mycket 

arbete återstår innan det praktiska arbetet helt svarar 

mot den nya fastlagda rollen och uppgiften. 

Nämndens uppgift handlade 2018 i hög grad om 

att lösa en ”identitetskris” internt, men också när det 

gällde de andra nämndernas och förvaltningarnas för

ståelse för den nya rollen, särskilt den prövande rol

len. Det handlar om förmågan att föra diskussioner 

med andra verksamheter, men också om deras accep

tans av fastighet och service nämndens fundamentalt 

nya roll.

Planeringen pågick inför att driften av fritidsanlägg

ningar skulle övergå från fritidsnämnden till fastighets 

och service nämnden den 1 januari 2019. 

Förvaltningen hade stort fokus på investeringar, och 

totalt genomfördes investeringsprojekt för 120 mnkr 

2018, bland annat energieffektiviseringar.
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Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd och administration –353 0 –1 075 500 300 –998 645

Fastighetsavdelningen –7 037 0 –7 420 5 000 6 500 –11 467 4 430

Serviceavdelningen 3 315 100 –171 –500 2 000 350 2 965

IT-avdelningen 18 445 0 13 574 0 0 18 401 44

Summa nettoresultat 14 370 100 4 908 5 000 8 800 6 286 8 084

Förvaltningen gjorde ett positivt resultat på 8,1 mnkr 

jämfört med budget. Några orsaker var vakanser, lägre 

konsultkostnader och stort fokus på investeringar, vil

ket innebar lägre kostnader för underhåll. Att genom

föra stora investeringar under en högkonjunktur innebar 

att det var svårt att få tag i behövliga konsulter och att 

rekrytera personal. Därför drevs investeringsprojekten i 

hög grad med intern personal, vilket i sin tur gjorde att 

det inte fanns kapacitet att driva fastighetsunderhållet.

Uppföljning av avslutade 
investeringsprojekt 
Investeringarna uppgick till 120 mnkr. För att bemanna 

projekten tillsattes ytterligare resurser externt. 

Genomförda investeringar i energiåtgärder i urval:

• Flera byggnader konverterades till fjärrvärme: 

Nordinskolan, Hagagården, Mariagårdens förskola, 

Villstadskolan, AMOhuset, Töråsskolan, vårdcen

tralen, musikskolan, biblioteket och skolexpeditio

nen i Anderstorp, räddningsstationen, Parkgatan i 

Anderstorp och Solrosens förskola.

• Ventilation: Nytt aggregat med återvinning i Åtterås

skolans hus 3. Utbyte av fyra fläktar på Gärdeskolan.

• Belysningsbyte: Gyllenforsskolans gymnastiksal och 

korridorer, sporthallen i Anderstorp samt i ett antal 

lektionssalar på Gärdeskolan.

• När det gäller solenergi gav Nordinskolans solel 

15 139 kWh och demenscentrums solvärme 

27 348 kWh.

De prioriterade projekten nedan är något försenade och 

belastade 2018 med avsevärt lägre summor än budgeterat:

Kastanjens förskola håller på att byggas och ska 

vara klar för besiktning vecka 14 år 2019.

Sporthall Smålandsstenars: Projektet är i full 

produktion och följer plan och budget väl. 

Glashuset, tillbyggnad: Projekteringen visade 

att projektet inte håller ursprungsbudgeten, som räk

nades om och lyftes i politiken. Beslutet blev att pro

jektet skulle påbörjas. Produktionen planeras starta i 

månadsskiftet februari–mars 2019.

Förstudien av Gulsippan-området på Sörgården 

i Gislaved pågår och parallellt även detaljplaneproces

sen. 

Planering och markanvisning för området cen-

trum 2 pågår. De offentliga lokalerna ska innehålla 

bland annat förskola och särskilt boende. 

Utveckling och framtida 
utmaningar
En minskad investeringsbudget utmanar omställnings

takten. En investerad krona kan krympa driftkostnaden 

med två, och tuffare prioriteringar kan slita på viljan att 

se till helheten.

Nämndens nya prövande roll utmanar kunden. Den 

nya rollen har givit upphov till en identitetskris, som inte 

bara handlar om förvaltning och nämnd – kunden är 

också förvirrad. Därför är det viktigt med kommunika

tionsstrategier både internt och externt. 

Det behövs tydlighet i avtal och överenskommelser. 

Otydliga avtal är grogrunden för konflikter och miss

nöjda kunder, medan standardiserade, ändamålsenliga 

paketlösningar är vägen framåt.
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Bilaga
Projekt Budget Utfall Datum 

färdigställt

56987 Brandstationen Reftele, omklädningsrum 209 180401

57110 Åtgärder wc Ängslyckan 34 180401

57204 Töråsskolan, målning och mattor 56 180401

57229 Mariagården, tegel och papp 1 626 180701

57231 AMO-huset, takbyte 179 180801

57119 Töråsskolan, paviljonger 1 863 180701

57220 Tallens förskola, wc/tvättrum 35 180401

57236 Gullviveskolan, inbrottslarm och dörr 27 180401

57240 Lundåkerskolan, injustering och byte av shuntgrupper 92 180201

57262 Klockargårdskolan, energioptimering 74 180201

57263 Åtteråsskolan, byte av lås 89 180601

57267 Hestragården, uppgradering av värmesystem 114 180301

57280 Ekenskolan, energioptimering 72 180501

57260 Gullviveskolan, byte av tak matsal 43 180915

57283 Vitsippan, trygghetslarm 463 180915

57102 Energisparande åtgärder ytterbelysning 1 367 181231

57118 Weland, hyresgästanpassning, hemvård 1 001 181031

57119 Töråsskolan, paviljonger 1 863 181231

57120 Rönnen, etablering förskola 699 181231

57121 Vitsippan, hyresgästanpassning 135 181231

57123 Hestragården, utökning wifi 41 181231

57126 Räddningstjänsten, lektionssal 446 181231

57126 Skattkistan, hyresgästanpassning förskolan 343 182131

57127 Reftele vårdcentral, hyresgästanpassning 716 181231

57128 Bureskolan, hyresgästanpassning skärmtak 38 181231

57129 Ekenskolan, hyresgästanpassning, skolsköterskeexpedition 69 181231

57131 Parkgården, hyresgästanpassning grind 26 181231

57133 Brandstationen, hyresgästanpassning bastu 68 182131

57201 Töråsskolan, reinvestering fasad sporthall 51 181231

57206 Klockargårdskolan, ytterdörrar 48 181231

57214 Isabergskolan, byte av golv 58 181231

57221 Strandsnäs, fasadmålning 51 181231

57210 Hagagården, kök 195 181231

57234 Furutopp, fasad 178 182131

57252 Gullviveskolan, byte av låssystem 46 181231

57253 Töråsskolan, byte av låssystem 90 181231

57256 Åsenskolan, byte av hisscylinder 55 181231

57259 Gullviveskolan, hyresgästanpassning grupprum 56 181231

572689 Johan Orre, hyresgästanpassning, sfi 172 181231

57272 Åsenskolan, installation av fiber 20 181231

57278 Isabergskolan, dörr och passage 21 182131

57281 Ängsgatan 9, ombyggnad kontor 25 181231

57282 Bureskolan, reinvestering kök 77 181231

57285 Storköksutrustning 1 525 181231

57288 Gyllenforsskolan, byte belysning 153 181231

57289 Anderstorps sporthall, byte av belysning 455 181231

57291 Isamon, inre ytskikt 318 181231

57294 Klockargårdskolan, byte av tak 135 181231
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Projekt Budget Utfall Datum 
färdigställt

57295 Trygghetsbostäder, inre ytskikt 304 181231

57296 Mariagården, utvändig målning 571 181231

57298 Isabergskolan, värmeoptimering 144 181231

57299 Demenscentrum, reinvestering sockel och fasad 122 181231

57301 Anderstorp bibliotek och skolexpedition, låsbyte 90 181231

57302 Gullviveskolan, byte avlopp 177 181231

57303 Hagagården, byte portar 58 181030

57304 Tallens förskola, utvändig målning 182 181231

57305 Gislow, inre ytskikt 303 181231

57306 Villstadskolan, omklädningsrum ytskikt 72 181231

57307 Stugor Gisle, fönsterbyte 66 181231

57308 Anderstorps sporthall, ytskikt ASK källare 125 181231

57312 Gullviveskolan, asfaltering 150 181231

57313 Sörgårdsskolan fritids, ytskikt 53 181231

57314 Demenscentrum, ytskikt korridor 84 181231

57315 Johan Orre, gymnastiksal, ytskikt 59 181231

57316 Solbacka, ytskikt kök 261 181231

57318 Mariagården, avdelningskök, reinvestering 294 181231

57319 Mariagården, invändiga dörrar 94 181231

57320 Åtteråsskolan, omklädningsrum, ytskikt 40 181231

57321 Villstadskolan, invändiga ytskikt, wc 30 181231

57322 Lundåkerskolan, ny kallvattenledning 155 181231

57323 Ängsgatan, byte av kontorslås 86 181030

57324 Smålandsstenars station, byte av plåttak 87 181231

57329 Anderstorps sporthall, lärarrum, ytskikt 105 181231

57330 Anderstorps sporthall, innertak i trapphus 255 181231

57331 Gisle sportcenter, akustikåtgärder i sporthall 1 100 181231

57332 Kommunförråd, grind 119 181231

57333 Glashuset, belysning dansbana 165 181231

57334 Vitsippan, wifi 46 181231

57335 Ekbacken, grind och staket 53 181231

57337 Tallens förskola, staket 203 181231

57344 Solbacka, fjärrvärmeundercentral 239 181231

57350 Gisle konsthall, ytskikt övre plan 126 181231

57351 Åsenskolan, byte av spisar 78 181231

57353 AMO, asfaltering 242 181231

57354 TK, grindbyte 47 181231

57356 Lugnet, Broaryd, fönster 90 181231

57357 Lugnet Broaryd, markplattor 129 181231

57358 Ekbackens äldreomsorg, ytskikt 131 181231

57360 AMO, takbyte 677 181231

57364 Gula huset, utbyte av inbrottslarm 97 181231

57365 Översyn stängsel 177 181231

57366 Klorövervakning, uppgradering 152 181231

57367 Skattkistan, reparation tegelfasad 78 181231

57368 Gyllenforsskolan, tegelfasad 77 181231

57371 Bostadshus, trappa 70 181231

51130 OP5 övervakningsprojekt 202 181231

Maskiner, fordon, inventarier 5 015 181231

IT – datorer, iPads 13 506 181231
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Kulturnämnden

Nämndens grunduppdrag
Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska 

program ska kulturnämnden bedriva biblioteksverksam

het, allmänkulturell verksamhet samt ge föreningsstöd.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Verksamheten genomfördes till största delen som planerat.

Det totala deltagandet i kulturnämndens verksamheter 

ökade med 27 procent, mest på biblioteken. Antalet besök 

till kulturprogrammen ökade med 2 711, som delades lika 

mellan bibliotek och allmänkulturell verksamhet. Resulta

tet bedöms vara effekter dels av utvecklade arbetsformer 

för att nå nya grupper, dels av att man involverar bru

karna i programläggningen. De som tydligast ökade sin 

närvaro var barn och föräldrar samt flickor med utländsk 

bakgrund. 

Besöken till det nya meröppna biblioteket i Smålands

stenar ökade med 70 procent, varav 66 procent var 

meröppetbesökare. Meröppetlåntagare har tillgång till 

biblio teket även när det är obemannat 07.00–22.00 alla 

dagar i veckan. Effekterna överträffade förväntningarna. 

Anderstorps bibliotek kommer att erbjuda meröppet 

2019. En plan för fler meröppna bibliotek tas fram 2019. 

Besöken till Gislaveds bibliotek ökade med 25 procent, 

varav en stor del var barn som kom enskilt eller med sin 

familj. En delförklaring till resultatet var det läsfrämjande arbe

tet med satsningen på kapprumsbibliotek på förskolorna. 

Ett viktigt perspektiv för nämndens hela arbete är att 

kulturverksamhet inte bara ska vara något man tar del av 

– som en teaterföreställning – utan också något som man 

aktivt deltar i och utformar. Ett exempel är Västbo konst

akademi, som är öppen för alla konstintresserade invå

nare, som medverkar i att programsätta konsthallen. 

Ett annat exempel är att vissa av Kulturplatåns arrange

mang genomförs i dialog med och på initiativ av kommun

invånare och föreningsliv. 

Samverkan med socialnämndens områden utveck

lades. Det handlade om konst, dans och teater på 

äldreboenden och utvecklingsprojektet Kultur i hem-

met. Tillsammans med regionen driver kulturnämn

den verksamheten kulturunderstödd rehabilitering (kultur 

på recept). 

För att nämndens resurser ska utnyttjas bättre när 

efterfrågan på kultur på recept ökar, bör förvaltningens 

personal stödja personalen i andra nämnders verksam

heter, så att den kan genomföra kulturaktiviteter inom 

ramen för sitt uppdrag.

En annan viktig del av nämndens arbete är att verkli

gen nå ut till människor som kan stå långt från kulturlivet 

på grund av bostadsort, funktionsnedsättning, etnicitet, 

språk, ålder och åter andra faktorer. 

Gislaveds Konsthall är en ung institution som snabbt 

etablerat sig som en aktör på den nationella konstscenen. 

Utställningarna upptar nu alla tidigare publika ytor i bygg

nadens båda plan. Från 2019 och framåt går arbetet vidare 

med att professionalisera verksamheten med en stark lokal 

förankring och ett program av nationell och internationell 

relevans.

Projekteringen av tillbyggnaden av Glashuset är genom

förd. Byggstarten är planerad att ske i februari–mars 2019 

och slutbesiktningen planeras till den 20 december. 
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Medarbetare
Efter ett par år med vakanser förbättrades situationen 

2018. Efter några lyckade rekryteringar är nu samtliga 

befattningar i förvaltningen tillsatta. 

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd och administration 2 527 0 1 345 200 600 2 310 217

Föreningsanslag 1 768 0 1 727 0 30 1 744 24

Allmänkultur 14 480 –200 9 419 –200 170 15 009 –529

Bibliotek 16 471 0 10 726 0 200 16 358 113

Summa nettoresultat 35 246 –200 23 217 0 1 000 35 421 –175

Investeringsbudgeten visade 1,8 mnkr i överskott. Av dem 

berodde 1,2 mnkr på att tillbyggnaden av Glashuset flytta

des fram. Den beräknas stå klar i december 2019. Invest

eringskostnaden för meröppet på biblioteket i Anderstorp 

blev 0,4 mnkr lägre än beräknat. Det återstår dock en del 

kostnader som belastar 2019. 

Med undantag för sjuktalen låg nyckeltalen för med

arbetare på en bra nivå. Sjukfrånvaron var 7,2 procent och 

minskade för femte året i rad. 

Utveckling och framtida 
utmaningar

Den lokala kulturpolitikens främsta utmaning de närmsta 

åren är att göra det möjligt för fler att vara delaktiga i 

kultur livet. Det innebär fokus på frågor som inkludering, 

jämställdhet och digital delaktighet och att se till att kultur

områden som saknar ändamålsenliga lokaler får tillgång till 

sådana. Några andra utmaningar är 

• att utveckla arbetsformerna, så att kulturen blir mer inklu

derande och välkomnande för alla i Gislaveds kommun

• att via digitala kanaler tillgängliggöra kulturutbudet för 

fler grupper och att förmedla kunskap om digitalise

ringsmöjligheter

• att möta det växande behovet och efterfrågan på 

kultur understödd rehabilitering och hantera det inom 

befintliga resurser.

Konsthallen har på grund av en positiv utveckling vuxit ur 

sina lokaler, som inte längre kan anses vara funktionella för 

den verksamhet som bedrivs. Det gäller såväl för utställ

ningar som för den pedagogiska verksamheten. Delar 

av det konstpedagogiska arbetet måste idag ske i andra 

lokaler på grund av lokalernas begränsningar.

Bokbussen är 15 år gammal och garantierna för reserv

delar upphör. Den framtida driften blir med nödvändighet 

alltmer osäker.
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Bygg- och miljönämnden

Nämndens grunduppdrag
Bygg- och miljönämndens grunduppdrag är att genom 

god tillsyn och tillståndsgivning aktivt bidra till att de natio-

nella miljömålen uppfylls.

Nämndens verksamhet består av tre enheter, miljö-

enheten, bygg- och planenheten samt kart- och mätenheten.

Nämndens grunduppdrag är att utöva god tillsyn, bra 

och effektiv tillståndsgivning samt bidra till en god sam-

hällsbyggnad.

Nämndens uppdrag omfattar alla invånare, verksam-

hetsutövare och besökare i Gislaveds kommun. Nämnden 

ska med sitt uppdrag möjliggöra, förebygga och begränsa, 

i sig motsägelser, men man ska möjliggöra verksamhet 

och byggnation genom planläggning och försiktighetsmått. 

Förebygga att skadlig mat tillhandhålls, byggfel eller miljö-

utsläpp 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.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Den stora förändringen 2018 var en omorientering från 

direkt myndighetsutövning till rådgivning och information. 

Det berörde alla verksamheter inom nämndens ansvar: 

planverksamheten, bygglov och miljö- och hälsoskydds-

arbetet. Förändringen kommer invånare och företag till 

nytta bland annat genom kortare handläggningstider.

Nöjd-kund-indexmätningarna visar påtagliga förbätt-

ringar de senaste fyra åren, med undantag för tillgänglighet, 

som ligger kvar på samma nivå.

Andelen överklagade ärenden är väldigt liten och har en 

minskande tendens. Av dem ändras väldigt få hos över-

instanserna. Det tyder på att dialogen och informationen 

inför beslut fungerat bra. 

En stor uppgift 2018 var förberedelserna inför att inrätta 

en gemensam bygg- och miljönämnd för Gislaveds och 

Tranemo kommuner. 

Efter något års kräftgång har planverksamheten fått 

upp farten igen. Nu finns 17 pågående detaljplaner och 

7 antogs 2018, att jämföra med 3–4 per år tidigare. 

Tillsynen inom plan- och bygglagen (PBL) och strand-

skydd är främst inriktad på informationsinsatser. De till-

synsbesök som görs är främst initierade av anmälningar. 

Verksamheten fungerade bra under året. Det finns ett antal 

stora överträdelser av strandskyddet, och förvaltningen 

planerar någon form av uppsökande verksamhet med 

information om strandskyddslagen.

Arbetet med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har 

varit eftersatt länge, men har nu kommit i fas igen.

En rad informationsinsatser genomfördes, bland annat 

för att underlätta övergången från myndighetsutövning till 
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service och rådgivning. Det handlade om informations-

material, e-tjänster, uppdatering av hemsidan och informa-

tionsmöten.

Byggenheten hade 1 368 inkommande ärenden till kom-

munens kontaktcenter (KC). Av dem svarade enheten på 

cirka 1 200 (88 procent, motsvarande 6 ärenden per arbets-

dag). Resterande 168 frågeställare fick svar redan i KC. 

Tillsynen översteg vad som var planerat, med mer före-

byggande tillsyn i form av informationsmöten för olika verk-

samheter och ett stort antal vägledningssamtal.

Vid varje byggsamråd, startsamråd och slutsamråd 

görs informations- och vägledningsinsatser.

Den uteblivna översynen av VA-planen påverkar miljö-

organisationens effektivitet vid handläggning av enskilda 

avlopp. En arbetsgrupp bildades med tekniska förvalt-

ningen och avdelningen för hållbar utveckling för att få till 

styrningen och ledningen av styrdokumentet.

Uppdraget från kommunfullmäktige att utreda förutsätt-

ningarna för att öka andelen solenergi ledde till ett antal 

insatser, men ingen direkt utredning har genomförts.

Väldigt många av de synpunkter som kom in var 

anmälningsärenden, det vill säga synpunkter på före-

teelser som anmälaren anser vara felaktiga, exempelvis 

skällande hundar, för höga häckar eller nedskräpade tomter. 

Anmälningarna blir myndighetsärenden som utreds.

Nämndens förändringsarbete presenterades för en rad 

organisationer och myndigheter, bland andra länsstyrelsen 

i Östergötland, Östhammars kommun samt för bygg- och 

miljöförvaltningar och kommunledningar i hela Värmland 

på Tillväxt och tillsyns användarträff i Rättvik.

Medarbetare
Medarbetarenkäten visade ett förbättrat resultat. Sjuktalen 

på förvaltningen var låga, cirka 2,9 procent, och berodde på 

sjukdom som inte var arbetsrelaterad. Arbetsklimatet upp-

levdes som gott. Nöjd-medarbetar-index för förvaltningen 

var det högsta i hela kommunen, 4,16 på en 5-gradig skala.

Rekryteringar pågick hela året, men personalstyrkan är 

ännu inte fulltalig.

Planering och rekrytering påverkade personalen mycket 

i slutet av året. Samverkan med Tranemo bemöttes positivt 

av personalen trots den korta genomförandetiden.

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd och administration 4 539 0 5 044 0 64 4 470 69

Bygg- och planenheten 3 660 200 2 777 200 982 2 838 822

Kart- och mätenheten 2 877 0 1 907 –200 –250 2 995 –118

Miljö 3 395 0 1 847 0 300 3 628 –233

Summa nettoresultat 14 471 200 11 575 0 1 096 13 931 540

Nämnden lämnade ett överskott om 0,5 mnkr i förhållande 

till budget.

Bygg- och miljönämndens budget är till cirka 50 pro-

cent beroende av intäkter från avgifter. De är uppdelade 

i fasta avgifter och avgifter från tjänster man efterfrågar 

efter behov. Det gör att det är mycket svårt att prognosti-

sera vissa intäkter. 

Utveckling och framtida 
utmaningar
Den största utmaningen på kort sikt är att få alla  tekniska 

lösningar att fungera på ett bra sätt i samverkan med 

Tranemo.

Naturligtvis finns ett antal stora utmaningar i framtiden, 

både när det gäller digitalisering, förorenad mark och utman-

ingar som kommer av ett förändrat klimat och regeländringar 

som blir följden.
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Resultaträkning
(tkr) Budget

2018
Bokslut

2018
Bokslut

2017

Rörelsens intäkter 159 740 164 981 163 706

Rörelsens kostnader – 149 620 – 143 628 – 138 511

Rörelseresultat 10 120 21 353 25 195

Finansiella intäkter 190 260 2

Finansiella kostnader – 4 500 – 7 921 – 15 281

Resultat före skatt 5 810 13 692 9 916

Bokslutsdispositioner – 1 150 550 400

Skatt – 1 030 – 2 494 – 1 607

Årets resultat 3 630 11 748 8 709

Nyckeltal
2018 2017

Investeringar, tkr 46 031 72 469

Nettoomsättning, tkr 164 981 163 706

Soliditet, % 47,0 45,2

Likviditet, % 131 153

Antal lägenheter 2 302 2 285

Antal lokaler 130 130

Vakansgrad, % 1,40 1,50

Balansräkning
(tkr) Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Anläggningstillgångar 595 094 572 435

Omsättningstillgångar 50 408 72 893

Summa tillgångar 645 502 645 328

     

Eget kapital 293 516 281 891

Obeskattade reserver 12 200 12 750

Avsättningar 9 176 8 590

Långfristiga skulder 291 843 294 469

Kortfristiga skulder 38 767 47 628

Summa eget kapital 

och skulder 645 502 645 328

Nyckeltal
2018 2017

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 311 302

AB Gislavedshus

Grunduppdrag
Bolaget ansvarar för att främja bostadsförsörjning inom 

kommunen genom en variation av bostäder genom 

att förvärva, bebygga och förvalta. Nyproduktion av 

bostadslägenheter ska utformas utifrån marknadens 

efterfrågan och behov samt befintliga bostäder. Bola

get ska underhålla, modernisera och tillgänglighetsan-

passa bostadslägenheter och erbjuda sina hyresgäster 

möjlighet till boendeinflytande. Bolaget ska bidra till 

integration och mångfald samt utveckling i kommunens 

tätorter i samverkan med kommunens aktörer. Under 

året har bolaget färdigställt 16 lägenheter i  Anderstorp, 

och en tidigare lokal i Gislaved har byggts om till två 

lägenheter. Samtliga lägenheter är uthyrda. Under 

2018 påbörjades bygget av 16 lägenheter i Hestra med 

inflyttning den 1 mars 2019. De finns planer på att 

påbörja ett bygge av 18 lägenheter på Skomakar

gärdet i Gislaved under 2019. Även på Malmgatan 17 i 

Smålands stenar  fortgår planeringen av en nybyggnation. 

Utöver detta har 44 lägenheter genomgått renovering 

och modernisering. Boendeinflytande är något som 

bolaget arbetar med löpande, både i samband med 

specifika projekt och i den dagliga verksamheten.
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Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter av verksamhet
Årets resultat på 13 692 tkr innan bokslutsdispositioner 

och skatt har påverkats av låga bränslekostnader, höjd 

hyra, lägre hyresbortfall och minskade räntekostnader.

Hållbarhet
Ett av bolagets övergripande mål är att värna  miljön 

och bidra till en hållbar utveckling. Under 2018 har 

fokus legat på att förbättra inomhusklimatet i lägen

heterna utan att öka miljöpåverkan och energiförbruk

ningen. I Anderstorp och Smålandsstenar har flertalet 

fastigheter anslutits till fjärrvärme och idag är bara ett 

fåtal fastigheter anslutna till gasnätet.

Risk
När det gäller ränte och refinansieringsrisker bedömer 

bolaget att de är små. Bedömningen baseras på att 

bolaget är lågt belånat idag. Vakansrisken är i det korta 

perspektivet liten, men kan på sikt öka. 

I dagsläget bedöms de politiska riskerna vara de 

största.

Framtida utveckling
Bolaget har planer på att bygga 64 lägenheter fram 

till 2021. Lite smolk i bägaren är osäkerheten när det 

 gäller investeringsstödet vid nybyggen. Bostads

branschen behöver stabila och långsiktiga villkor, 

 eftersom det är en lång process innan byggen  kommer 

igång och innebär stora investeringar. Utöver detta 

kommer bolaget, för att fortsatt erbjuda ett tryggt och 

attraktivt boende, fortsätta att arbeta med boende

inflytande, prioritering av våra utemiljöer, modernisering 

och tillgänglighetsanpassning av  bostadslägenheter 

och hög kundservice för våra kunder. Under 2019 

 kommer fokus att ligga inom digital verksamhets

utveckling, både internt inom företaget och externt. 

 Klimatfrågorna är också viktiga för framtiden och det är 

viktigt att bolaget arbetar med dem, dels genom lång

siktiga strategier och vägval, dels genom att öka förut

sättningarna för hyresgästerna – ”det ska vara lätt att 

göra rätt”. 



77

Resultaträkning
Budget Bokslut Bokslut

(tkr) 2018 2018 2017

Rörelsens intäkter 9 430 10 199 9 311

Rörelsens kostnader –9 416 –8 646 –9 281

Rörelseresultat 14 1 553 30

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader   –1  

Resultat före skatt 14 1 552 30

Bokslutsdispositioner –14 –366 –18

Skatt   –261 –3

Årets resultat 0 925 9

Nyckeltal
2018 2017

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 10 165 9 311

Soliditet, % 46,1 % 19,9 %

Balansräkning
Bokslut Bokslut

(tkr) 2018 2017

Anläggningstillgångar 90 104

Omsättningstillgångar 3 714 2 684

Summa tillgångar 3 804 2 788

     

Eget kapital 1 414 489

Obeskattade reserver 438 85

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 1 952 2 214

Summa eget kapital och skulder 3 804 2 788

Nyckeltal

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Enter Gislaved AB

Grunduppdrag
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommu-

nens mål och vision och att göra kommunen till en att-

raktiv 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, nyföreta-

gande, handelsutveckling, besöksnäring, nya etable-

ringar och investeringar och därigenom näringslivets 

utveckling i kommunen. Bolaget ska även marknads-

föra kommunens näringsliv, attraktivitet och affärsmöj-

ligheter i och utanför kommunen och skapa långsiktiga 

relationer med relevanta nätverk.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter av verksamhet
I den av PwC nyligen genomförda revisionen får bola-

get beröm för sitt arbete. Vi följer vår verksamhetsplan 

och genomförde ett stort antal aktiviteter för närings-

liv och besöksnäring med ett gott ekonomiskt resultat. 

Vi arbetar långsiktigt med våra fokusområden, Techno-

logy, Market och Tourism, samtidigt som vi försöker ge 

en god service på de inspel vi får från våra intressenter. 

Våra fokusområden har följande undergrupper, där vi 

genomför ett stort antal aktiviteter:

Attraktivitet, Näringslivsutveckling, Handelsutveckling, 

Besöksnäring, Kompetensförsörjning, Infrastruktur och 

tillgänglighet samt Internationalisering.

Dialogen med våra intressenter fungerar bra och det 

ett bra samarbetsklimat.
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Hållbarhet
Bolaget har fokus på hållbarhet inom flera dimensioner. 

Bolaget deltar aktivt i och följer utvecklingen inom 

energi- och fordonssektorn i omställningen mot fossil-

fria drivmedel, har tagit initiativ till nya projekt för att 

utveckla möjligheter till omställning för att nå klimat-

målen och är även i kontakt med socialt företagande 

och integrationsfrågor ur ett näringslivsperspektiv.

Risk
Bolaget är inte exponerat för någon risk ur verksamhets-

synpunkt. Förändringar i vår omvärld kan snabbt ge 

effekter i vårt näringsliv. Även brist på mod i att genom-

föra nödvändiga investeringar för kommunens utveck-

ling kan ses som en risk.

Framtida utveckling
Viktiga frågor är ÖP och strategiska markfrågor för 

etableringar, bostäder, infrastruktur, kraftförsörjning, 

kompetensförsörjning och attraktivitetshöjande invest-

eringar. Det skapar positivitet och framtidstro. Vi läg-

ger fokus på att utveckla besöksnäring och handel. 

Vi kommer även fortsättningsvis att lägga stort fokus 

på att initiera och driva utvecklingen av industriell för-

nyelse inom energioptimering och fossilfria fordon och 

transporter som stärker kommunens och företagens 

konkurrenskraft och position. Digitalisering och nya 

plattformar för effektivt resursutnyttjande förstärks. 

Detta sker i samverkan med andra nätverk för bästa 

effektivitet och resultat. 
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Resultaträkning
(tkr) Budget Bokslut Bokslut

2018 2018 2017

Rörelsens intäkter 154 187 174 016 134 226

Rörelsens kostnader –137 132 –158 691 –122 680

Rörelseresultat 17 055 15 325 11 546

Finansiella intäkter 60 57 86

Finansiella kostnader –621 –346 –724

Resultat före skatt 16 494 15 036 10 908

Bokslutsdispositioner      

Skatt   –1 436 –2 269

Årets resultat 16 494 13 600 8 639

Nyckeltal
2018

Investeringar, tkr 31 577

Nettoomsättning, tkr 172 037

Soliditet, % 45,0

Balansräkning
(tkr) Bokslut Bokslut

2018 2017

Anläggningstillgångar 280 666 264 519

Omsättningstillgångar 67 427 37 296

Summa tillgångar 348 093 301 815

     

Eget kapital 156 510 135 073

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 30 116 28 975

Långfristiga skulder 118 500 108 500

Kortfristiga skulder 42 967 29 267

Summa eget kapital och skulder 348 093 301 815

Nyckeltal

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Gislaved Energi Koncern AB

Grunduppdrag
Moderbolag/koncern
Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt 

erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar 

samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksam

het 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 energi

strategin. 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 energi

källor och genom framsynthet aktivt delta i processen 

för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i 

samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, 

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 soci

alt ansvarstagande. 

Koncernen ska ta emot feriepraktikanter i enlighet 

med kommunens beslut. 

Koncernen ska vara med och möjliggöra biogas

projekt i kommunen. 

Koncernen ska ta en aktiv roll gällande fiberutbyggnad.
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Gislaved Energi Koncern AB
Bolaget har tillförts 10 mnkr i aktieägartillskott för att 

möjliggöra ITinfrastruktur för de invånare i  Gislaveds 

kommun som inte har samma möjlighet till ITinfra

struktur som övriga kommuninvånare. Dialog har förts 

i olika omgångar med fiberföreningarna i kommunen 

om det ekonomiska stöd som finns att ansöka om. 

Information har lämnats till fiberföreningarna om de 

förutsättningar som gäller för ansökan om stöd, och 

utbetalning har gjorts till en fiberförening efter beslut av 

styrelsen. Det är styrelsen som beslutar om stöd i varje 

enskilt fall. Stöd utbetalas dock inte till en enskild individ.

Gislaved Energi AB
Bolaget Gislaved Energi AB är sedan 20161007 ett 

av två dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det 

andra dotterbolaget är Gislaved Energi Elnät AB.

”Närmare, enklare och snabbare” är nyckelord i 

vårt ständiga gemensamma förbättringsarbete och i 

vår kundkommunikation. Ett exempel är den uppmätta 

kundnöjdheten som genomfördes under våren. Nöjd

hetsindex uppgick till 81,67 (skala 0–100). 

Bolaget har under året tagit i drift den nya pan

nanläggningen för fjärrvärme i Mossarp. Utbyggna

den av fjärrvärmenätet i Gislaved och Anderstorp har 

fortsatt under perioden. För projektet har ett stöd om 

41 017 500 kr, via Klimatklivet, tidigare beviljats och 

utbetalats. 

Bolaget strävar efter att ha en mycket hög ambi

tion när det gäller klimatarbetet. Bränslemixen för fjärr

värmeproduktionen år 2018 uppgick till 99 procent 

för nybart och 1 procent fossilt bränsle.

Ett hållbart fjärrvärmesystem med närproducerade 

skogsbränslen är en viktig målsättning för bolagets fjärr

värmeinvesteringar. En betydande minskning av årliga 

CO2utsläpp i Gislaveds kommun uppnås därigenom. 

Vi konstaterar fortsatt att satsningarna på förnyelse

bara bränslen ger ett positivt bidrag till miljömålen inom 

Gislaveds kommuns klimatstrategi.

Bolaget har genomfört olika lösningar och förstudier 

kring laddning av elfordon. Under året har ett nytt betal

nings och övervakningssystem implementerats i våra 

laddstationer. En ny snabbladdare med en effekt på 50 

kW har placerats strategiskt på handelsområdet Små

landia. Invid denna finns också en ny destinations

laddare om 22 kW.

Elproduktionen i Klämman Vind AB, där bolaget äger 

15 procent, har under perioden visat på mycket god 

produktion och hög tillgänglighet. De stigande elpris

erna ger indikationer på att det positiva resultatet kan 

öka ytterligare under kommande kvartal.

Gislaved Energi Elnät AB
Vårt interna förbättringsarbete med ledorden ”närmare, 

enklare och snabbare” har fortsatt under 2018 och 

har medfört fortsatt goda resultat och ytterligare ökad 

kundnöjdhet. Ett exempel är den uppmätta kundnöjd

heten som genomfördes under perioden för bolaget 

Gislaved Energi. Nöjdhetsindex uppgick till 81,67 (skala 

0–100). Här bidrar båda bolagen Gislaved Energi Elnät 

och Gislaved Energi till resultatet.

Bolaget har under perioden fortsatt att investera för 

god leveranssäkerhet i elnätet, även för morgondagens 

elanvändare.

Under året har utbytesprogrammet med elmätare 

fortsatt för att möta framtida behov.

Arbetet med att införa rutiner med mera i samband 

med den nya dataskyddsförordningen GDPR har också 

pågått under året.

Sammantagen bedömning av resultat 
och effekter av verksamhet
Moderbolag/koncern
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick 

till 15 036 tkr. Utdelning till Gislaveds Kommunhus AB 

föreslås ske med 3 403 tkr.

Gislaved Energi AB
Resultat efter finansiella poster uppgick till 8 187 tkr, 

vilket är 2 117 tkr över budgeten på 10 304 tkr. 

Gislaved Energi Elnät AB
Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 080 tkr, vil

ket är 890 tkr över budgeten på 6 190 tkr. Utdelning till 

Gislaved Energi Koncern AB föreslås ske med 2 000 tkr.
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Hållbarhet
Moderbolag/koncern
Dotterbolagen är certifierade enligt ISO 14001:2015 

och har arbetat vidare med miljöfrågor under verksam

hetsåret. En uppföljande revision har genomförts med 

bra resultat. Bolagen arbetar fortlöpande med åtgärder 

för minskad energianvändning. 

Gislaved Energi AB
Flera av bolagets anläggningar för energiproduktion 

omfattas av tillstånds respektive anmälningsplikt enligt 

miljöbalken. Bolaget bedriver ett långsiktigt arbete 

i syfte att med god marginal klara de i tillstånden 

angivna gränsvärdena. 

Bolaget har uppgraderats till den nya certifieringen 

ISO 14001:2015 och har arbetat vidare med miljöfrågor 

under verksamhetsåret. Bolagets strävan att minska 

påverkan på miljön har fortsatt genom samverkan med 

Gislaveds kommun när det gäller energieffektivisering av 

gatubelysningen inom kommunen. I och med utbyggna

den av fjärrvärmenätet i Gislaved och Anderstorp kon

verterar kunder från gas och oljepannor till fjärrvärme, 

vilket reducerar koldioxidutsläppen i kommunen.

Gislaved Energi Elnät AB
Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 och har 

arbetat vidare med miljöfrågor under verksamhetsåret 

och en uppgradering till ISO 14001:2015 genomfördes. 

En uppföljande revision har genomförts med bra resul

tat. Bolaget arbetar fortlöpande med åtgärder för mins

kad energianvändning. 

Risk
Moderbolag/koncern
Dotterbolagens anläggningar, till exempel nätstationer, 

ställverk och övriga byggnader samt anläggningar för 

energi produktion, kan utsättas för haverier av olika slag. 

Exempel på tänkbara orsaker till haverier är sabotage, 

naturkatastrofer och storskaliga bränder. Dotterbola

gens eldistribution samt värmedistribution kan också 

råka ut för haverier med skador på egna anläggningar 

som följd och, om inte avbrotten avhjälps i tid, även 

förorsaka avbrottsersättningar. Exempel på tänkbara 

orsaker är kraftiga blixtnedslag i samband med åsk

väder, avgrävda elkablar, nedblåsta stolpar, stormfälld 

skog, och skadade fjärrvärmeledningar. Koncernen 

bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna 

för haverier samt att minska skadeeffekterna vid 

avbrott med mera.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för finan

siella risker, till exempel kundkreditrisker, ränterisker, 

marknadsrisker vid elhandel samt finanskriser i omvärl

den som kan orsaka bankkonkurser etc. Koncernen föl

jer en upprättad finanspolicy i syfte att begränsa de 

finansiella riskerna samt en upprättad riskpolicy för 

elhandelsverksamheten i syfte att begränsa marknads

riskerna.

Gislaved Energi AB
Bolagets anläggningar för energiproduktion kan utsät

tas för haverier av olika slag. Exempel på tänkbara 

orsaker till haverier är sabotage, naturkatastrofer och 

storskaliga bränder. Bolagets värmedistribution kan 

också råka ut för haverier med skador på egna anlägg

ningar som följd samt, om inte avbrotten avhjälps i tid, 

även förorsaka avbrottsersättningar till bolagets kunder. 

Exempel på tänkbara orsaker är avgrävda eller på annat 

sätt skadade fjärrvärmeledningar. Bolaget bedriver ett 

långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna för haverier 

samt att minska skadeeffekterna vid avbrott med mera.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella 

risker, till exempel kundkreditrisker, ränterisker, mark

nadsrisker vid elhandel samt finanskriser i omvärlden 

som kan orsaka bankkonkurser etc. Bolaget följer en 

upprättad finanspolicy samt en riskpolicy för elhandels

verksamheten i syfte att begränsa de finansiella risk erna.

Gislaved Energi Elnät AB
Bolagets anläggningar, till exempel nätstationer, ställ

verk och övriga byggnader, kan utsättas för haverier 

av olika slag. Exempel på tänkbara orsaker till have

rier är sabotage, dataintrång, naturkatastrofer och 

stor skaliga bränder. Bolagets eldistribution kan också 

råka ut för haverier med skador på egna anläggningar 

som följd och, om inte avbrotten avhjälps i tid, även 

för orsaka avbrottsersättningar. Exempel på tänkbara 

orsaker är kraftiga blixtnedslag i samband med åsk

väder, avgrävda elkablar, nedblåsta stolpar och storm

fälld skog. Bolaget bedriver ett långsiktigt arbete i syfte 

att minska riskerna för haverier samt att minska skade

effekterna vid avbrott med mera.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella 

risker, till exempel kundkreditrisker, ränterisker samt 

finanskriser i omvärlden som kan orsaka bankkonkurser 

etc. Bolaget följer en upprättad finanspolicy i syfte att 

begränsa de finansiella riskerna. 



Gislaved Energi Koncern AB

8282

Framtida utveckling
Moderbolag/koncern
Koncernen ska i sin fortsatta verksamhet på ett effektivt 

sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energi lösningar 

till kunderna. Koncernen fortsätter att till sam mans med 

dotterbolagen främja utvecklingen av ett hållbart sam

hälle. 

Gislaved Energi AB
Bolaget planerar för att fortsätta utveckla nya energi

tjänster (även för fjärrvärmeverksamheten), vilka ska leda 

till en effektivare energianvändning för bolagets kunder.  

Utbyggnaden av fjärrvärmeledningar och anslutning 

av nya kunder fortsätter.

Gislaved Energi Elnät AB
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. 

Bolaget kommer att fortsätta genomföra investeringar 

som stärker leveranssäkerheten i elnätet. Bolaget for

sätter under år 2019 med kompetensutveckling för 

personalen, en strävan mot ständiga förbättringar. En 

målsättning är att utveckla en organisation där med

arbetarna uppmuntras till att ta egna initiativ och kän

ner ett stort engagemang, där man får och vill ta ansvar 

för verksamheten. 



83

Gisletorp Lokaler AB

Resultaträkning
(tkr) Budget 

2018
Bokslut 

2018
Bokslut

Rörelsens intäkter 5 255 5 403 5 371

Rörelsens kostnader – 3 915 – 4 163 – 3 622

Rörelseresultat 1 340 1 240 1 749

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader – 60   – 1

Resultat före skatt 1 280 1 240 1 748

Bokslutsdispositioner   – 5 – 155

Skatt   – 272 – 353

Årets resultat 1 280 963 1 240

Nyckeltal
2018 2017

Investeringar, tkr 6 259 1 741

Nettoomsättning, tkr 5 402 5 371

Soliditet, % 79,0 83,0

Likviditet, % 22 130

Antal lokaler 19 20

Balansräkning
(tkr) Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Anläggningstillgångar 23 547 17 956

Omsättningstillgångar 1 042 4 228

Summa tillgångar 24 589 22 184

     

Eget kapital 17 481 16 550

Obeskattade reserver 2 412 2 392

Avsättningar    

Långfristiga skulder    

Kortfristiga skulder 4 696 3 242

Summa eget kapital och skulder 24 589 22 184

Nyckeltal
2018 2017

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Grunduppdrag
Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun  uppföra, 

köpa och sälja, äga och förvalta fastigheter och  lokaler 

för industri, hantverk, handel och andra service näringar 

och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla 

och driva motorbana.

Munin 19
Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som 

är bebyggd med 6 637 m2 BRA (bruksarea) och 

innehåller 17 olika lokaler. Den uthyrningsbara ytan är 

6 517 m2 LOA (lokalarea). Vid årsskiftet är alla  lokaler 

uthyrda förutom en mindre kontorslokal. Gisletorp 

Lokaler AB har under flera år haft i princip fullt uthyrt 

och svårt att snabbt tillgodose olika intressenters 

 lokalbehov. Under 2018 har en hyresgäst flyttat och 

lokalen övertagits av en intilliggande hyresgäst.

Lövås 8:5
Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 

med Scandinavian Raceway. Anläggningen  arrenderas 

av Anderstorps Racing Club (ARC) och deras bolag, 

SRW Anderstorp AB. På fastigheten finns depåbygg

naden, som omfattar cirka 3 160 m², där motorsport

gymnasiet bedriver sin verksamhet i delar av byggnaden.

Stubbakull 2:20
Bolaget har under året förvärvat fastigheten Stubbakull 

2:20 i Burseryd. Ombyggnad till räddningsstation pågår 

i en del av byggnaden. Ombyggnaden blir klar i februari 

2019. Den resterande delen blir en ny lokal för  uthyrning.
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Sammantagen bedömning 
av resultat och effekter av 
verksamhet
Resultatet är sämre än budget och även jämfört med 

2017. Anledningen är i huvudsak att bolaget ska söka 

tillstånd för verksamheten på motorbanan. Det kräver 

ett omfattande underlagsmaterial, och bolaget har lagt 

stora resurser på jurister och konsulter under 2018.

I förhållande till omsättning och eget kapital måste 

ändå resultatet betecknas som bra.

Med investeringen i Burseryd har verksamheten 

 utökats både geografiskt och med fler lokaler.

Hållbarhet
Uppvärmning av fastigheterna har störst betydelse i 

Gisletorps hållbarhetsarbete. Fastigheten Munin 19 

värms av fjärrvärme från Gislaved Energi AB, och 

Lövås 8:5 har elvärme i ett vattenburet system. På sikt 

ska elvärmen ersättas med fjärrvärme eller ett system 

byggt på värmepump eller solvärme. Den nya fastig

heten i Burseryd har tidigare värmts med el och olja. 

I samband med ombyggnaden installeras en värme

pump baserad på bergvärme. 

Risk
Riskerna i Gisletorp Lokaler AB är av olika slag. Kort

siktigt är det en ekonomisk risk att hyresgäster inte kan 

betala hyran enligt avtal. Långsiktigt är den största 

risken att motorbanan inte kan överleva på grund av att 

myndigheter begränsar verksamheten. Det finns dess

utom, speciellt i små organisationer, risk för oegentlig

heter vid utbetalningar och hantering av ekonomiska 

resurser. Slutligen finns det ett ansvar som fastighets

ägare som också innebär en risk.

Risken för hyresförluster är en naturlig följd av 

 bolagets uppdrag där unga företag i en utvecklingsfas 

inte alltid lyckas. Den risken måste bolaget ta, eftersom 

det strider mot syftet att kräva borgen och säkerhet av 

hyresgästerna. 

Kraven på motorbanans verksamhet har styrelsen 

svårt att påverka, men genom att ansöka om tillstånd, 

med hjälp av förstklassiga jurister och specialister, gör 

bolaget sitt yttersta för att få så bra villkor att verksam

heten kan utvecklas.

Risken för oegentligheter motverkas genom att två 

personer hanterar alla utbetalningar. 

Fastighetsägarrisken begränsas av försäkringar samt 

av att myndighetsbesiktningar, till exempel elrevision och 

OVK, genomförs i enlighet med gällande bestämmelser.

Framtida utveckling
Framtiden är i mycket hög grad beroende på att verk

samheten på Scandinavian Raceway får ett tillstånd 

som ger bolaget, i samarbete med arrendatorerna, 

ekonomiska möjligheter att utveckla motorbanan till en 

attraktiv anläggning och besöksmål i regionen.
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Stiftelsen Torghuset

Resultaträkning
(tkr) Budget 

2018
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Rörelsens intäkter 6 141 6 122 9 891

Rörelsens kostnader – 5 662 – 5 389 – 9 192

Rörelseresultat 479 733 699

Finansiella intäkter 6 9 5

Finansiella kostnader – 87 – 82 – 85

Resultat före skatt 398 660 619

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 398 660 619

Nyckeltal
2018 2017

Soliditet, % neg neg

Likviditet, % 320 323

Balansräkning
(tkr) Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Anläggningstillgångar 4 088 4 485

Omsättningstillgångar 3 192 3 094

Summa tillgångar 7 280 7 579

     

Eget kapital -3 217 -3 877

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 9 500 10 500

Kortfristiga skulder 997 957

Summa eget kapital och skulder 7 280 7 580

Nyckeltal
2018 2017

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Grunduppdrag
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar en fastighet med 

lokaler i Smålandsstenar.

Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga 

arrangemang.

Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-,  kultur- 

och fritidsverksamhet och även tillhandahålla lokaler för 

sådan verksamhet. Verksamheten ska rikta sig till kom-

munens invånare men även till våra besökare.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter av verksamhet
Under året har lokalerna fyllts av olika aktiviteter för 

både barn och vuxna.

Bland annat har vi haft konserter, teater, dans för 

funktionshindrade, mogendans, loppis, öppet hus 

på Smålandsstenardagen och vid julskyltningen, 

 gammaldans, Smaka på världen, hållbarhetsmässa, 

bröllop, konferens, kalas, förtidsröstning, minnes-

stunder, Oscarsgala, ungdomsfestival, biokalas, förenings- 

aktiviteter, konstutställning, turistinformation och naturligtvis 

 filmvisningar med mera på biografen. 

Totalt har cirka 35 623 (33 127) personer vid 535 

(665) tillfällen besökt Torghuset under 2018. 

Vi har mycket fokus på biografen och dess  möjligheter 

istället för att ha olika egna andra evenemang. Vi ser 

hellre att någon annan hyr och arrangerar och Torg-

huset är med och hjälper till med upplägget.

Samarbetet med kommunens förskolor  fortsätter. 

Varje år bjuder vi förskolorna på bio, antingen under 

sportlov eller höstlov. Vi visar också skolbio för kommu-

nens högstadieskolor, och även en del andra skol klasser 

bokar bion för att ha avslutningar med filmvisning.

Projektet BioNio, som riktar sig till våra  ungdomar, 

har inte hittat fram till målgruppen. En kväll i  månaden 
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är det tänkt att de unga ”tar över biografen”. Nu har 

dock ett samarbete med Kulturplatån i kommunen tagit 

sin början och det tror vi kan göra att projektet kan 

komma att utvecklas åt rätt håll.

Bio Kontrast, film med budskap, går bra. Det fina 

samarbetet med Finska Föreningen har gjort att vi nu 

visar ännu fler filmer med finskt tal. Vi har även visat live-

sänd teater från Finland, och det var väldigt uppskattat 

av våra besökare.

Våra eftermiddagsfilmer med efterföljande fika är väl-

besökta. Vi kan märka att det kommer fler besökare från 

orterna utanför Smålandsstenar, vilket är väldigt positivt. 

Detta år har vi satsat extra på musik i biografen. Vi 

har bland annat visat opera från Metropolitan i New York. 

Det har gått över förväntan och antalet besökare ökar 

stadigt.

Två turistvärdar har skött turistinformationen under 

veckorna 24–33, och 1 454 (1 803) personer har besökt 

turistbyrån. Många är på genomresa och passar på att 

stanna till när de ser turistbyrån vid torget. Eftersom det 

är så lättillgängligt blir det lite som en rastplats.

Vi försöker förmedla en positiv bild av bygden och, 

beroende på vart resenärerna är på väg, tipsa om 

besöksmål. Samverkan med butiker och näringsställen 

är också mycket viktig.

Hållbarhet
Vi är med i Returpack dit vi skickar våra returflaskor 

och burkar. 

Alla städrutiner har setts över. Vi har numera miljö-

vänligare produkter och dessutom ett mycket mindre 

antal produkter. 

I största möjliga mån försöker vi köpa ekologiska och 

närproducerade varor.

Att handla lokalt samt att utnyttja den lokala  kompetens 

som finns i närområdet tycker vi är en del i att vara 

 miljövänlig så det görs i största möjliga utsträckning.

Framtida utveckling
Det är väldigt viktigt att ingen verksamhet försvinner 

från våra småorter. Möjligheten till ett varierat och stort 

utbud av aktiviteter är viktigt när människor ska bo och 

leva på en ort. Extra viktigt är det för våra barn och 

äldre, och dem försöker vi måna lite extra om.

Vi fortsätter att samverka med våra lokala butiker 

och restauranger när det gäller verksamheten. Bio och 

Mat är ett av våra koncept som vi fortsätter att utveckla.

Bokningar av lokaler på kvällar och helger och även 

under semestertid har ökat. För att klara detta med den 

lilla organisation vi har, kommer vi eventuellt att behöva 

utöka den fasta personalstyrkan. Skillnaden vi märker 

vid uthyrningar är att man vill ha mer service och hjälp.

Vi hoppas under 2019 kunna komma igång med en 

ombyggnad av vår reception och även renovera kök på 

våning 2.

Vid ombyggnaden av biblioteket framkom också att 

ventilationen kommer att behöva byggas om eller bytas 

ut inom en snar framtid.

Vår filmsättare, Våra Gårdar, som ligger bakom  projektet 

BioNio, har börjat se på vilka möjligheter det finns för bio-

grafer och bibliotek att samverka och dra nytta av varandra. 

Våra Gårdar har efter kontakt med oss även tagit en  första 

kontakt med kulturförvaltningen i  kommunen, och vi ser 

med spänning fram emot vad vi tillsammans kan göra för 

att stärka både biblioteket och biografen.
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Resultaträkning
(tkr) Budget Bokslut Bokslut

2018 2018 2017

Rörelsens intäkter 53 711 65 696 54 726

Rörelsens kostnader –48 731 –54 038 –49 643

Rörelseresultat 4 980 11 658 5 083

Finansiella intäkter 35 86 69

Finansiella kostnader –240 –221 –602

Resultat före skatt 4 775 11 523 4 550

Bokslutsdispositioner 0 –6 200 –2 900

Skatt 0 –1 190 0

Årets resultat 4 775 4 133 1 650

Nyckeltal
2018 2017

Soliditet, % 52 52

Balansräkning
(tkr) Bokslut Bokslut

2018 2017

Anläggningstillgångar 74 325 68 289

Omsättningstillgångar 26 106 14 838

Summa tillgångar 100 431 83 127

Eget kapital 44 961 40 829

Obeskattade reserver 9 100 2 900

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 24 175 25 762

Kortfristiga skulder 22 195 13 636

Summa eget kapital och skulder 100 431 83 127

Nyckeltal
2018 2017

Ställda säkerheter 17 000 17 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Stiftelsen Isabergstoppen

Grunduppdrag
Isaberg Mountain Resort är en sport- och konferens-

anläggning som erbjuder utomhusupplevelser året runt. 

Uniciteten ligger i den vackra utomhusupplevelsen 

i naturreservat i form av äventyrliga aktiviteter som 

attra herar en bred målgrupp. Vi erbjuder bland annat 

MTB-cykling, kanot och kajakpaddling, höghöjdsbana 

samt äventyrsgolf och vintertid skidåkning. Vi erbjuder 

också guidade aktiviteter, hotellboende, camping, res-

taurang och fastighetsuthyrning. Stiftelsens eventuella 

vinst ska återinvesteras för utveckling av anläggningen. 

Isaberg har under de senaste tre åren utvecklats och vi 

har byggt upp en attraktiv anläggning där sommaren är 

större än vintern. Vi ska vara jordnära, innovativa och ge 

gästen berikande naturupplevelser och möten året runt.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter av verksamhet
Stiftelsen har under räkenskapsåret utökat sitt utbud 

ytterligare och fortsatt utveckla anläggningen. Väsent-

liga investeringar har gjorts i en äventyrsgolfbana, upp-

gående till cirka 1 580 tkr, och i skidanläggningen, 

såsom liftar/belysning/snösystem samt en pistmaskin, 

för tillsammans cirka 7 800 tkr. Av bland annat lön-

samhetsskäl fattades beslutet att stänga den älgpark 

som funnits i drift sedan 2010. Nedstängningen gjordes 

under året och har påverkat resultatet med utrangerings-

kostnader uppgående till cirka 260 tkr.
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Stiftelsen har under de senaste åren utvecklat utbu-

det av aktiviteter under sommarhalvåret samt fortsatt 

investera i sitt vinterutbud. Satsningen har utmynnat 

i en kraftig ökning av omsättningen både när det gäl-

ler uthyrning av boende och aktiviteter i anläggningen. 

Ökade satsningar och investeringar i kombination med 

de goda väderförhållanden som varit under det sista 

räkenskapsåret gör att stiftelsen uppvisar sitt bästa år 

någonsin under 2018, både avseende omsättning och 

resultat.

Hållbarhet
Vi eftersträvar att erbjuda hållbara aktiviteter som 

inte frestar på miljön, såväl sommar som vinter. Miljö-

tänket har vi med oss i allt från effektiv snöproduktion 

och energi snåla pistmaskiner till uppvärmning, förbruk-

ningsartiklar, råvaror och källsortering.

Risk
Som turistnäring jobbar vi i ständigt samspel med 

naturen och väderleken. En betydande risk är att vi får 

mildare vintrar i söder, vilket påverkar antalet öppet-

dagar i skidanläggningen negativt. Vi arbetar för att 

ständigt öka kapaciteten och effektivisera vår snö-

produktion.

Framtida utveckling
Stiftelsen har även tagit beslut om en ny satsning och 

investering i en rodelbana som förväntas bli klar till 

sommaren 2019. Det är en planerad investering på 

cirka 18,5 mnkr, och under räkenskapsåret finns en 

pågående investering avseende projektet som uppgår 

till cirka 2,2 mnkr. 

Vi fortsätter satsa på utomhusupplevelsen och 

ska arbeta vidare för att förbli södra Sveriges största 

MTB-destination och äventyrsberg. 
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Kommunstyrelse

Ordförande
Marie Johansson (S)

1:e vice ordförande
Niclas Palmgren (M)

2:e vice ordförande
Carina Johansson (C)

Valnämnd

Överförmyndarnämnd
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Kommunstyrelseförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning

Fritidsnämnd Fritidsförvaltning

Kulturnämnd Kulturförvaltning

Socialnämnd Socialförvaltning

Teknisk nämnd Teknisk förvaltning

Fastighet- och servicenämnd Fastighet- och serviceförvaltning

RäddningstjänstenRäddningsnämnd  
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V 1 mandat
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Bolag
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– Gislaved Energi AB
– Gislaved Energi Elnät AB
Gisletorp Lokaler AB 

Stiftelser
Stiftelsen Torghuset 
Stiftelsen Gisleparken
Stiftelsen Isabergstoppen 

Organisation



Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket innebär 

att

• intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-

göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt

• fordringar har upptagits till de belopp varmed de 

beräknas inflyta

• tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-

värde där inget annat anges 

• periodisering av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed 

• värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post 

för post till det lägsta av verkligt värde och anskaff-

ningsvärde. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not till respektive post i resultaträk-

ningen.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är säl-

lan förekommande och överstiger 5 mnkr. Dessutom 

redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster. 

Intäkter
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna 

baseras på Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) decemberprognos i enlighet med rekommen-

dation RKR 4.2.   

Övriga intäkter
Investeringsbidrag/anslutningsavgift

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vat-

ten och avlopp tas upp som förutbetalda intäkter och 

redovisas bland långfristiga skulder. I enlighet med 

matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomster suc-

cessivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av 

över sina respektive nyttjandeperioder, vilket följer 

rekommendation RKR 18.

Specialdestinerade/riktade statsbidrag 
De specialdestinerade/riktade statsbidragen kräver i 

regel någon form av motprestation, och återrapporte-

ring ska i normalfallet periodiseras till den period där 

prestationerna har utförts.

1. Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om 

vissa handlingar genomförts eller vissa mål, 

nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska 

bokföras i samma perioder som prestationerna 

utförts. Utbetalning i efterskott tas upp som for-

dran (upplupen intäkt) i den period som presta-

tionen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) 

om de utbetalas i förskott.

2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas för ett 

framtida tidsbestämt projekt och de utförda pre-

stationerna utgör beräkningsunderlag för fördel-

ning av bidraget ska det bokföras och matchas 

mot kostnader över den fastslagna tidsperioden. 

Beakta skyldigheten att återbetala kvarvarande 

medel vid projekttidens slut.

3. Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan 

krav på motprestation och intäktsförs den period 

som bidraget avser. Bidraget ska intäktsföras 

i sin helhet även om nedlagda kostnader inte 

motsvarar bidragets storlek för den period som 

bidraget avser.
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Kostnader
Löner med mera
Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar 

avseende december men som utbetalas i januari har 

inte periodiserats. Ej uttagen semester tillsammans 

med övertid har periodiserats.

Investeringar 
Exploateringstillgångar är bokförda som materiella 

anläggningstillgångar. Detta beroende på svårigheten att 

bedöma tidpunkten för avyttring. Enligt rekommendation 

ska exploatering hanteras som omsättningstillgång.

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider 
Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, 

konst 0 år

Markanläggningar (yttre miljö) 25 år

Toppbeläggningar – gata 10, 20, 40 år

Vattenledningar 60 år

Stomme 60 år

Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år

Sprinkler, reservkraft, hiss,  

komplementsbyggnader 30 år

Värme, ventilation, VA 25 år

Fönster och ytterdörrar 25 år

El, snickerier, yttertak (papp) 20 år

Ytskikt, passagesystem, styr/övervak-

ning, larm/tele

15 år

Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år

Bilar, inventarier, maskiner 5–20 år

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivningsmetod tillämpas, det vill säga lika 

stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas 

när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och  
investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-

hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice-

ras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger 

gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 

har satts till ett halvt basbelopp, 22 400 kr 2017. 

Förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Kortfristig fordran
Under 2018 har resultatet för VA-verksamheten regle-

rats mot kortfristig fordran.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kom-

munen är beräknade enligt RIPS 07. 

Avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte 

rekommendationen om att nuvärdesberäknas. Kostna-

den för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill 

att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operatio-

nell leasing till och med 2016-12-31. Avtalen avser främst 

hyresavtal för lokaler, leasing av bilar och maskiner. Avtal-

stiderna är 3–5 år, hyresavtal har längre avtalsperioder.  

Från och med 2017-01-01 redovisar Gislaveds kom-

mun leasing och hyra av lös egendom i enlighet med 

RKR 13:2. Finansiella avtal med en avtalstid översti-

gande tre år redovisas som anläggningstillgång och för-

pliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld 

i balansräkningen. Detta gäller avtal med start  datum 

2017 och framåt då klassificeringen görs vid avtalens 

början. 

Äldre avtal inklusive alla hyresavtal för lokaler kom-

mer att redovisas som operationellt även om det i övrigt 

uppfyller kriterierna för finansiellt avtal.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.  Den 

omfattar, förutom kommunen, Gislaveds Kommun-

hus AB, Stiftelsen Isabergstoppen samt SÅM. Övriga 

företag i koncernen har en omsättning och omslutning 

som understiger 2 procent av kommunens skatteintäk-

ter och generella statsbidrag. Gislaveds Kommunhus 

AB är moderbolag till bolagen Gislaved Energi Koncern 

AB, AB Gislavedshus, Gisletorp Lokaler AB och Enter 

Gislaved AB. 
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Interna redovisningsprinciper 
kommunen
Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter med mera har interndebiterats för-

valtningarna i samband med löneredovisningen. Den 

följer SKL:s rekommendation. Det tas även ut ett 

påslag på lönesumman från förvaltningarna för att 

täcka gemensamma kostnader som till exempel Kom-

munhälsan och facklig verksamhet.

Kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 1,75 procent på 

bokfört värde. På årets investeringar har ränta tillgodo-

räknats från och med anskaffningsmånaden.
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Ord och begrepp

Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (till exempel byggnader, 

mark, inventarier med mera) eller finansiella (aktier, andelar med mera).

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad  

ekonomisk livslängd.

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst 

men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den ska infrias.

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

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, till exempel ränta på bankkonto.

Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader för pensions

förvaltningen.

Kapitalkostnader Avskrivningar och intern ränta.

Kortfristiga fordringar    Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

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

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

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid, till exempel likvida medel, kortfristiga  

fordringar, förråd.

Rörelsekapital Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Soliditet Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av kommunens till

gångar som finansierats med eget kapital. Eget kapital dividerat med totala tillgångar.
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