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Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2020 blev ett annorlunda år
Året har präglats av coronapandemin som påverkat alla våra 
verksamheter på olika sätt. Jag vet att det har varit ett tufft år 
för många arbetsplatser och medarbetare. Vi har gjort stora 
omställningar för att hantera restriktioner kring hur människor 
få träffas och röra sig i samhället. Alla medarbetare gör ett  
fantastiskt jobb och därför var det väldigt roligt att vi kunde ge 
en extra julklapp i form av Västbokort till alla medarbetare.  
Jag är otroligt stolt över alla som arbetar inom kommunen och 
det arbete som görs varje dag för de vi är till för, våra invånare. 
Stort tack till er! 

Jag också rikta ett tack till alla förtroendevalda. Utan ert  
fritidspolitiska engagemang och ert mod skulle demokratin  
inte fungera. Under 2020 ställdes även vi politiker inför nya  
utmaningar. Det blev en snabb omställning till digitala möten 
och politiska sammanträden som jag tycker vi har lyckats  
genomföra på ett bra sätt. 

Coronapandemins påverkan
Den rådande situationen kommer påverka kommunens verk-
samhet under en lång tid framöver. Inom de flesta verksam-
heter har omställning krävts för att hantera restriktioner för att 
minska smittspridningen av coronaviruset. Dessa restriktioner 
har lett till nya sätt att bedriva verksamhet såsom distansunder-
visning, digitala möten och mer samarbete och samplanering 
över förvaltnings- och bolagsgränser. Ett arbete och en för-
ändring som kommer vara till stor nytta för oss även efter att 
pandemin klingat ut. Hanteringen av pandemin visar på att vi 
har en omställningsförmåga och flexibilitet som vi ska vara 
stolta över.

Kommunens ekonomiska resultat 2020 blev 132,9 mnkr, 
vilket är 98 mnkr bättre än budgeterad nivå. Det höga resultatet 
förklaras till största delen av de särskilda statsbidrag som  
delats ut till kommunerna med anledning av coronapandemin. 
Resultatet för 2020 gör att vi kan klara de framtida investeringar 
som vi behöver göra och det ger oss bra förutsättningar för  
att möta de utmaningar vi står inför. 

Pandemin har också inneburit att planerat utvecklingsarbete 
i vissa fall har fått stå tillbaka och att planerade insatser fått 
skjutas upp. Men pandemin till trots, har vi under året lyckats 
slutföra projektet Glashuset Gislaved. I februari 2020 invigdes 
nya danslokaler och andra delar av lokalen rustades upp.  
Personal, elever och ungdomar har nu ändamålsenliga lokaler 
och en bra arbetsmiljö för att bedriva sin verksamhet. 

Investeringar och digitala satsningar
Det planeras även för fler nya förskolor och idrottsanläggningar 
i kommunen. Under 2020 har vi också genomfört investeringar 
inom vattenverksamhet och påbörjat byggnationen av ett  
modernt reningsverk i Sunnaryd. Arbetet beräknas vara klart 
under 2021. Reningsverket möjliggör en bostadsutveckling i 
området och det känns mycket positivt.

Det finns fler saker som utvecklats i en positiv riktning  
under detta tuffa år. Exempel på det är nya digitala arbetssätt, 
omställda evenemang, ökat friluftsliv och nya mötesrutiner.  
Vi har ett fortsatt gott samarbete med vårt näringsliv som på 
olika sätt har bidragit under pandemin. Lokala företag ställde 
om och började producera skyddsutrustning. Ett företagsråd 
bildades tidigt som varit framgångsrikt med fler idéer för att 
möta krisen. Under pandemin har besöksnäringen och handeln 
haft det extra tufft och därför har det varit glädjande att kunna 
utveckla Västbokortet i syfte att öka den lokala handeln. 

Fokus på trygghet och säkerhet
När jag summerar 2020 tänker jag främst på alla arbetsplatser 
och medarbetare som fått fokusera på att leverera trygg och 
säker service till våra invånare enligt de rekommendationer som 
finns med anledning av covid-19. Tack till alla medarbetare,  
näringslivet, politiker och invånare för ert engagemang och goda 
arbete. Alla har bidragit och anpassat sig på olika sätt för att 
leverera ett grunduppdrag med god kvalitet till våra invånare.

Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande
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Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekono-
misk hushållning i verksamheten. Detta innebär att de ska  
sköta ekonomin på ett ansvarsfullt sätt:

• För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer  
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

• 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.

Det kommunala uppdraget

Vision och värdegrund
Gislaveds kommun

Kommunplan

Planeringsdirektiv

BolagNämnder

UPPFÖLJNING
Nämnd

NÄMNDER
Grunduppdrag, reglemente,
mål, resurser och kvalitet

BOLAG
Bolagsordning, specifika och

generella ägardirektiv

UPPFÖLJNING
Bolag

UPPFÖLJNING
Verksamheter

VERKSAMHETER
Grunduppdrag, uppdrag,
mål, resurser och kvalitet

VERKSAMHETER
Uppdrag, mål, resurser

och kvalitet

UPPFÖLJNING
Verksamheter

Utblick

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 kommunfullmäktiges 
inten tioner om vad som för verksamheten är god ekonomisk 
hushållning.

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande  
målområden genom bland annat operativa styrgrupper,  
nämndernas uppföljning samt samhälle-, demokrati- och  
arbetsgivarfrågor, är de som utgör grunden för kommun-
fullmäktiges uppföljning.

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet  
fyra gånger per år. Vid delår och årsredovisningen görs  
en mer omfattande uppföljning.
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Förvaltningsberättelse

Ve
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Årets ekonomiska resultat 
Det ekonomiska resultatet för 2020 uppgår till 132,9 mnkr och 
avviker positivt från budget med drygt 98 mnkr. Avvikelsen mot 
budget relateras framför allt till de generella statsbidrag som  
tillfördes landets kommuner och som baserades på de prog-
noser som staten gjorde under pandemins inledande skede, 
prognoser som indikerade på avsevärt sänkt skatteunderlag.

Avstämning finansiella mål 
Kommunens finansiella mål för perioden 2018 – 2022 avser  
resultatnivån som under denna period ska uppgå till i genom-
snitt minst 30 mnkr per år. Målet uppnås för denna period.

Kommunen har en god grundekonomi, men de höga  
investeringsnivåer som planeras kommande år, ställer krav på 
ekonomisk planering och styrning.

Kommunens personal 
Antalet tillsvidareanställda medarbetare är nu uppe i 2 482  
personer, vilket motsvarar 91% av kommunens medarbetare 
som är tillsvidareanställda med månadslön. Även sysselsätt-
ningsgraden bland dessa fortsätter att öka. Rekryterings-
behovet är fortsatt högt och kommunen arbetar på flera plan 
för att attrahera nya medarbetare och säkerställa olika slags 
kompetens inför framtiden. 

Översikt över verksamhetens  
utveckling
Den rådande pandemisituationen kommer påverka kommun-
koncernens verksamhet under en lång tid framöver. Inom de 
flesta verksamheter har omställning krävts för att hantera res-
triktioner kring hur människor får träffas och röra sig i samhället. 
Dessa restriktioner, i syfte att minska smittspridning, har lett  
till nya sätt att bedriva verksamhet såsom distansundervisning, 
digitala möten och mer samarbete och samplanering över  
förvaltnings- och bolagsgränser. Ett arbete och en förändring 
som kommer vara till stor nytta för kommunkoncernen även  
efter att pandemin klingat ut. Pandemin har också inneburit att 
planerat utvecklingsarbete i vissa fall har fått stå tillbaka och 
att planerade insatser fått skjutas upp. De långsiktiga konsek-
venserna av detta är svåra att bedöma i nuläget.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål visar att arbetet 
inom alla fyra målområden har gjort förflyttningar framåt i sitt 
arbete. Detta finns att ta del av i avsnittet God ekonomisk  
hushållning och ekonomisk ställning.

Slutförda och påbörjade investeringar
Den samlade investeringsvolymen för 2020 uppgick till 
103 mnkr. Under året har investeringar för 15 mnkr genomförts 
inom vattenverksamhet, 13 mnkr för diverse reinvesteringar 
med mera. Projektet Glashuset i Gislaved slutfördes under 
2020 efter investeringar motsvarande 30 mnkr under perioden 
2017– 2020.

Samtidigt pågår planering för fler nya förskolor och 
idrottsanläggningar i kommunen. Det förbereds även för  
olika samhällsinvesteringar med mål att skapa en samhälls-
utveckling för att bidra till att uppnå kommunens vision.
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Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen
Schemat på följande sida ger en samlad bild av hur den  
kommunala verksamheten är organiserad i Gislaveds kommun. 
För att service till invånare och besökare ska vara så bra som 
möjligt bedrivs verksamheten i olika driftsformer vilket framgår 
av organisationsschemat.

Under 2020 bildades den nya avdelningen för arbete och 
utbildning som ett resultat av översynen av kommunala arbets-
marknadsinsatser. Avdelningen är placerad under kommun-
styrelsen och består av verksamheter som har övertagits från 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Räddningsnämnden delas med Gnosjö kommun och  
bygg- och miljönämnd delas med Tranemo kommun.

De verksamheter som drivs i bolagsform är de som verkar 
på en konkurrensutsatt marknad och där bolagsformen bedöms 
vara fördelaktig ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspektiv. Gislaveds kommunhus AB är koncernens moder-
bolag som i sin tur äger övriga företag i koncernen. Alla bolag 
ägs till 100% av kommunen om inget annat anges.

Kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning och  
Miljö) sköter insamling och hantering av hushållsavfall, samt  
ansvarar för återvinningscentralerna. Detta är ett samarbete 
med Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner.

Översikt över verksamhetens utveckling

 2020 2019 2018 2017 2016

Kommunkoncernen (sammanställd)

Verksamhetens  
intäkter, mnkr

 
762

 
790

 
818

 
773

 
753

Verksamhetens  
kostnader mnkr

 
–2 331

 
–2 384

 
–2 362

 
–2 256

 
–2 158

Årets resultat, mnkr 154,6 33,0 35,7 58,0 180,5

Soliditet, % 57,0 59,1 58,8 60,1 60,2

Investeringar netto, 
mnkr

 
237

 
324

 
413

 
299

 
199

Långfristig låneskuld, 
mnkr

 
718

 
560

 
492

 
444

 
446

Kommunen

Antal invånare 29 635 29 963 29 857 29 629 29 478

Kommunal skattesats, 
%

 
21,99

 
21,99

 
22,13

 
22,13

 
22,13

Verksamhetens  
intäkter, mnkr

 
426

 
447

 
447

 
460

 
447

Verksamhetens  
kostnader, mnkr

 
–2 095

 
–2 099

 
–2 095

 
–2 030

 
–1 917

Skatteintäkter och  
generella statsbidrag, 
mnkr

 
 

1 870

 
 

1 768

 
 

1 727

 
 

1 677

 
 

1 616

Årets resultat, mnkr 132,9 12,1 4,9 35,7 60,5

Soliditet, % 64,7 68,0 68,1 68,6 69,6

Soliditet inklusive 
ansvars tagande för 
pensioner, %

 
 

36,8

 
 

34,6

 
 

34,2

 
 

33,5

 
 

31,5

Investeringar netto, 
mnkr

 
99

 
179

 
185

 
148

 
92

Långfristig låneskuld, 
mnkr

 
196

 
75

 
25

 
0

 
0

Antalet årsanställda 2 343 2 378 2 414 2 401 –
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Förvaltningsberättelse

Organisation

RäddningstjänstRäddningsnämnd 2

Bygg- och miljönämnd 1 Bygg- och miljöförvaltning

Kulturnämnd Kulturförvaltning

Socialnämnd Socialförvaltning

Teknisk nämnd Teknisk förvaltning

Fastighet- och servicenämnd Fastighet- och serviceförvaltning

Kommunstyrelse

Ordförande
Carina Johansson (C)

1:e vice ordförande
Anton Sjödell (M)

2:e vice ordförande
Marie Johansson (S)

Kommunstyrelseförvaltningen

Politisk organisation Förvaltningar

Valberedning 

Revisorer

1  Gemensam bygg- och miljönämnd 
med Tranemo kommun

2  Gemensam räddningsnämnd  
med Gnosjö kommun

3  Kommunal avfallshantering med 
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
kommuner

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning

Fritid- och folkhälsonämnd Fritid- och folkhälsoförvaltning

Kommunfullmäktige

Mandatfördelning  
2019 – 2022

S 13 mandat
C 10 mandat
M 8 mandat
SD 7 mandat
WeP 4 mandat
L 2 mandat
KD 2 mandat
KP 1 mandat
MP 1 mandat
V 1 mandat

Ordförande
Lars-Ove Bengtsson (C)

1:e vice ordförande
Lennart Kastberg (KD)

2:e vice ordförande
Hasse Johansson (S)

Gislaveds Kommunhus AB
AB Gislavedshus
Enter Gislaved AB 
Gislaved Energi Koncern AB
– Gislaved Energi AB
– Gislaved Energi Elnät AB
Gisletorp Lokaler AB
Stiftelsen Gisleparken
Stiftelsen Isabergstoppen
Stiftelsen Torghuset

Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) 3

Koncernbolag och 
stiftelser

Kommunalförbund

Valnämnd

Överförmyndarnämnd
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Förvaltningsberättelse

Investeringar och offentlig konsumtion  
har varit en viktig del i svensk tillväxt
Kommuninvest skriver i sin rapport ”Den kommunala låne-
skulden 2020” följande:

Kommuner och regioner har ett omfattande välfärdsuppdrag. 
Av de totala offentliga konsumtionsutgifterna står kommuner och 
regioner för drygt 70% och staten för resterande. Av kommun-
sektorns konsumtionsutgifter fördelar sig dessa med 66% på 
kommunerna och 34% på regionerna. Kommuner har ansvar 
för bland annat förskola, skola och äldreomsorg. Regionerna 
ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård samt kollektiv-
trafik, kultur och regional utveckling (se tabell 1). Kommunerna 
och regionerna äger drygt 1 800 bolag som är engagerade i 
bland annat bostads-, fastighets- och energiförsörjning,  
kollektivtrafik, kultur, utbildning och turism.

Kommunsektorn ansvarar inte bara för själva verksamheten 
utan också för utbyggnad och underhåll av dessa verksamheter.

En stark befolkningstillväxt och urbanisering, tillsammans 
med omfattande renoveringsbehov av de bostäder och fastig-
heter som byggdes under rekordåren 1965 – 75, leder till fort-
satt ökade investeringsnivåer i kommunsektorn. Den demo-
grafiska utvecklingen med fler äldre och yngre leder också till 
en ökad efterfrågan på välfärdstjänster såsom vård, skola och 
omsorg. Det medför i sin tur ökade investeringsbehov i framför 
allt verksamhetslokaler.

Den genomsnittliga investeringstillväxten under 2010 – 2019 
ligger på 7% per år. Under 2019 ökade investeringarna med 9 
miljarder kronor, motsvarande 5% tillväxt. Detta är den lägsta 
ökningen sedan 2015. Det innebär att tillväxttakten avtagit två 
år i rad. De totala investeringarna uppgår 2019 till 193 miljarder 
kronor.

Av sektorns totala investeringar stod kommunkoncernerna 
för 158,5 miljarder kronor och regionskoncernerna för 34,6  
miljarder kronor, en ökning sedan 2018 med 6 respektive 1%. 
Under 2018 ökade regionerna sina investeringar med 12% och 
kommunkoncernerna med 8%. Kommunkoncernernas investe-
ringar fördelades i sin tur på kommunerna med 75,6 miljarder 
kronor och de kommunala bolagen med 82,8 miljarder kronor, 
vilket motsvarar en ökning med 6% sedan 2018 i båda fallen. 
Trots avtagande tillväxttakt är investeringsnivån fortsatt hög.

SKR (Sveriges kommuner och landsting) och Kommun-
invest har gjort sammanställningar av investeringsnivåer och 
låneskulden i kommunerna och regionerna fram till och med 
2019, vilket redovisas i diagrammen nedan.

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys
Betydande ovisshet råder kring hur smittspridningen, restrik-
tioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i 
olika länder, liksom kring den ekonomiska politiken; konjunktur-
utsikterna bör därför ses som tämligen osäkra.

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) skriver i sin senaste 
rapport ”MakroNytt” om svårigheterna med att göra prognoser 
med de osäkerheter som nu präglar världsekonomin.

Den skarpa rekyl i efterfrågan som syntes i det tredje kvar-
talet 2020 åtföljdes av en betydligt svagare utveckling i det  
sista kvartalet. Mellan september och december tycks den 
ekonomiska aktiviteten sammantaget i Sverige närmast ha 
stått still. SKR räknar med att denna svaga utveckling fortgår  
i början av 2021, vad gäller efterfrågan, produktion och syssel-
sättning: återhämtningen går på sparlåga en tid. I hög grad 
hämmas konjunkturen ännu av de restriktioner – vilka utökades 
under november/december i flera länder – liksom av hög smitt-
spridning på flera håll.

Medan tjänstesektorerna utvecklats jämförelsevis svagt  
under hösten i flera länder har andra delar av samhälls-
ekonomin återhämtat sig betydligt mer. Inte minst syns en stark 
återhämtning för global industri och varuhandel i slutet av 2020, 
en utveckling som klart överträffat SKR:s förväntningar. 
Svensk varuexport liksom industriproduktion uppnådde vid 
årets slut 2020 ungefär nivåerna vid början av året.

En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv i år 
och nästa år kommer i hög grad att bero på den ekonomiska 
politiken; frågor om hur och när hittills vidtagna krisåtgärder 
ska förlängas/avvecklas kommer få stor betydelse. I grund  
och botten är det oklart när konjunkturen kommer att vara  
tillräckligt stark för att företag och hushåll ska kunna klara sig 
utan understöd. Det enda man kan säga säkert är att såväl 
konjunkturutsikterna som krispolitiken fortsatt kommer att 
präglas av pandemin.
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Kommunala investeringar fortsätter att öka …
Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har 
ökat under en längre tid, från 78 mdkr år 2008 till 193 mdkr år 
2019 i löpande priser. År 2019 ökade investeringarna med 5% 
jämfört med perioden 2010 – 2019 som var 7%.

Av den totala investeringsvolymen svarade kommun-
koncernerna för 158 mdkr varav kommunerna 75 mdkr och 
kommunala bolag 83 mdkr.

Av kommunkoncernernas investeringar 2019 avsåg  
55 (55)% bostads- och verksamhetsfastigheter. Infrastruktur-
investeringar i gator, vägar, parker, reningsverk och vatten- och 
avloppsledningar, hamnar och flygplatser utgjorde 29 (30)%  
av de samlade investeringarna medan investeringarna i fjärr-
värme- och elproduktion i de kommunalt ägda energibolagen 
stod för 10 (9)%.

Kommunkoncernernas genomsnittliga investeringsnivå 
uppgick till 15 300 kr per invånare 2019, vilket kan jämföras 
med 14 600 kr per invånare 2018.

… liksom låneskulden
Vid utgången av 2019 uppgick sektorns totala låneskuld till 
726 mdkr, en ökning med 67 mdkr eller 10% jämfört med året 
innan. Den genomsnittliga låneskulden per invånare uppgick 
2019 till 70 328 kr per invånare, 5 858 kr mer än 2018.

Sedan 2010 har låneskulden i absoluta tal ökat med drygt 
336 mdkr, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på i genomsnitt 
7,2%. Kommunernas låneskuld för 2020 är inte färdigställd, 
men Kommuninvest uppskattar en ökning med 6%.

Demografin ställer höga krav på  
kommunsektorns finanser
I likhet med SKR, har andra prognosinstitut och organisationer 
konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på 
kommunernas och regionernas finansiering kommande år.  
Finansdepartementet har gjort en analys som visade att med 
oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och 
kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är att 
kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass 
mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det 
är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kom-
mande tioårsperioden. Dessutom kommer största delen av  
intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av 
befolkningen öka väsentligt långsammare.

Låneskuld i landets kommun- och regionkoncerner, 
prognos 2020 – 2021

Investeringar i landets kommuner,  
kommun- och regionkoncerner
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Hur ser bilden ut i Gislaveds kommun?
Även om kommunens befolkningsprognos pekar på ett minskat 
invånarantal fram till 2030-talet kommer det att behöva göras 
stora investeringar i Gislaveds kommun, bland annat inom  
infrastruktur, skolfastigheter, fritidsanläggningar och bostads-
byggande. Samtidigt som befolkningstillväxten är negativ  
ställer den demografiska förändringen krav på en fortsatt god 
kommunal service. Som framgår av diagrammet ”Befolknings-
förändring 5 och 10 år framåt” har Gislaveds kommun stora 
demografiska utmaningar för många av åldersgrupperna.

För att klara den demografiska utmaningen har Gislaveds 
kommun i ”Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022 – 2024”  
antagit finansiella mål för att möjliggöra en investering på 
1,5 mdkr under de kommande tio åren.

Diagrammet avseende investeringar (s. 12) visar på en inves-
teringsnivå som är möjlig att genomföra utifrån kommunens  
finansiella mål samt bolagens ägardirektiv. Under de kommande 
fem åren kommer kommunens skuldnivå troligtvis att ökas från 
150 mnkr (2020) till 500 mnkr (2025). För bolagen går en trolig 
ökning för motsvarande period från 447 mnkr till 800 mnkr.

Investeringsnivån för Gislaveds kommunkoncern är i  
grunden en låg nivå jämfört med riket, investeringsnivån per  
invånare i riket var 15,3 tkr år 2020 och för Gislaveds kommun-
koncern var motsvarande nivå 7,6 tkr. Utifrån planerad investe-
ringsnivå under de kommande fem åren kommer investerings-
nivån per invånare att öka till 9,2 tkr. Denna nivå är möjlig i och 
med att de ingående bolagen och kommunen har en god 
grundekonomi, men det krävs en fortsatt god och långsiktig 
planering för att klara dessa nivåer.

Kommunkoncernens låneskuld för 2019 har däremot ökat 
med 11% och låneskulden per invånare uppgår till 15 352 kronor 
att jämföra med rikets nivå som var 70 328 kronor. 2020 års  
låneskuld för kommunkoncernen ökade med 30% att jämföra 
med den preliminära ökningen för riket som uppgår till 6%.

Utifrån kommunkoncernens planerade investeringsnivå de 
kommande fem åren kommer låneskulden per invånare öka till 
44 000 kronor per invånare. En kraftig ökning som är beaktad  
i kommunkoncernens ekonomiska långtidsplaner.

Befolkningsförändring 5 och 10 år framåt

För att lösa denna utmaning menar SKR att kommuner  
och regioner måste arbeta för att:

• effektivisera verksamheten

• förändra arbetssättet med hjälp av till exempel  
digitalisering och förebyggande hälsoarbete

• öka sysselsättningsgraden för anställda och  
förlänga arbets livet.

Demografi och sysselsättning i riket
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Hållbar utveckling
En hållbar utveckling innebär att kunna tillgodose dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till-
godose sina behov. Genom en hållbar samhällsutveckling kan 
vi utveckla, bygga och ta hand om Gislaveds kommun både 
idag och för framtiden. Gislaveds kommuns arbete med hållbar 
utveckling tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling 
genom Agenda 2030. För att alla ska jobba för ett hållbart 
samhälle tar kommunen fram långsiktiga planer och strategier 
för samhällsbyggnad och utveckling.

Det pågår ett arbete med att skapa en struktur och riktning 
framåt för kommunens hållbarhetsarbete. Arbetet leds av  
avdelningen för hållbar utveckling och sker främst genom fram-
tagandet av en strategi för hållbar utveckling som ska vara 
vägledande i arbetet samt inrättandet av ett råd för hållbar  
utveckling där externa parter deltar för att hitta samsyn kring 
frågor kopplat till en hållbar samhällsutveckling för kommunen. 
Den årliga hållbarhetsveckan är också en viktig plattform för 
att öka engagemanget för hållbarhetsfrågor i kommunen.

Koncernen kraftsamlar kring hållbarhetsfrågorna vilket har 
gett goda resultat. För att titta på några olika mätningar med 
koppling till den hållbara samhällsutvecklingen i Gislaveds 
kommun kan följande nämnas:

• Gislaveds kommun hamnar på plats 48 av 290 i Aktuell 
hållbarhets kommunrankning 2020. Det är en förbättring 
jämfört med plats 74 i förra årets rankning. Inom kommun-
gruppen mindre städer och landsbygdskommuner placerar 
sig Gislaved på plats 9 av 136 kommuner och i Jönköpings 
län hamnar Gislaveds kommun på plats 2 av 13 kommuner. 

• I Miljöfordon Sveriges årliga ranking framgår det att  
Gislaveds kommun är bäst i Jönköpings län med 85%  
fossilfri fordonsflotta för personbilar. Av samtliga kommuner  
i Sverige hamnar Gislaved på plats 9. Räknar man även in 
fossilfria transportbilar så ligger kommunen på plats 26 och 
har gjort den sjätte största förbättringen i klimateffektivitet 
2018 – 2019 av alla Sveriges kommuner.

• Vad gäller företagsklimatet i kommunen följs detta upp  
genom dels Svenskt Näringslivs undersökning Företags-
klimat och dels indexet Nöjd-kund-index (NKI) i Sveriges 
kommuners och regioners (SKR) undersökning Insikt.  
I Svenskt Näringslivs undersökning har Gislaved klättrat i 
placering det senaste fyra åren men faller under 2020 år  
tillbaka drygt 10 placeringar från plats 128 till plats 139. När 
2019 års Nöjd-kund-index (NKI) presenterades av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), så har kommunen istället 
höjt sitt NKI från 71 till 75 och klättrar därmed från plats 113 
till plats 68 i Sverigerankingen. Det innebär alltså en för-
bättring med hela 46 platser jämfört med föregående år.

Källa: SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Kommuninvest.

Kommunkoncernens låneskuld

Kommunkoncernens investeringsnivå
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Befolkningsutveckling
I slutet av 2020 var antalet invånare i Gislaveds kommun 
29 635, vilket innebär en minskning med 328 invånare under 
året. Detta är ett trendbrott jämfört med tidigare år då vi sett 
en ökning av kommunens befolkning.

Att antalet invånare ökat under tidigare år beror främst på 
ett högt barnafödande och att människor från andra länder  
har flyttat till kommunen. Till följd av covid-19 stängde många  
länder sina gränser, vilket medfört att utrikes inflyttning minskat 
till Sverige i helhet och även till Gislaveds kommun. 2020 såg 
även ett högre antal döda än vanligt, vilket också troligen beror 
på covid-19. Under 2020 var födslarna lägre än tidigare och  
utflyttningen från kommunen högre, framför allt till Värnamo, 
Halmstad, Jönköping och Göteborg. Sammantaget har befolk-
ningsutvecklingen vänt kraftigt mellan de senaste två åren.

Antal invånare

2020 2019 2018

Födda 301 342 287

Döda 335 288 284

Födelsenetto –34 54 3

Inflyttade 1 142 1 275 1 495

Utflyttade 1 437 1 225 1 274

Flyttnetto –295 50 221

Justeringar 1 2 4

Folkmängd 29 635 29 963 29 857

Folkökning –328 106 228

Inrikes flyttnetto (inrikes inflytt – utflytt) är fortfarande negativ. 
Det betyder att fler människor flyttar till andra kommuner  
jämfört med hur många som flyttar hit från andra kommuner. 
Inflyttningar från utlandet är på lägre nivåer än föregående år 
men fortfarande fler än utflyttningarna och bidrar därmed  
positivt till befolkningens storlek.

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på  
kommunens verksamhet framöver, där en större andel yngre 
och framför allt äldre kommer att skapa ett ökat välfärdsbehov. 
Det blir en stor utmaning att möta denna efterfrågan då det 
ekonomiska utrymmet inte kommer att växa i samma takt.

Arbetslösheten har under ett antal år minskat men har  
under 2020 ökat igen och ligger nu på 8,5%, vilket är i paritet 
med rikssnittet. Antalet inskrivna arbetslösa bedöms öka fram-
över till följd av covid-relaterade restriktioner som hämmar den 
ekonomiska aktiviteten i delar av ekonomin. Det leder sannolikt 
till fortsatta personalneddragningar. Gislaved har däremot en 
relativt liten andel (16%) av anställda i särskilt sårbara branscher 
så som besöksnäring, detaljhandel och företagsservice. De 
dominerade branscherna inom tillverkningsindustrin ses som 
stabila men är krympande i förhållande till antalet anställda, då 
bland annat automatisering och effektivisering minskar behovet 
av arbetskraft. Samtidigt riskerar kompetensbrist att hämma 
utvecklingen och tillväxten hos företag i dessa branscher.

Inom den sociala hållbarheten kommer trygghetsfrågor och 
arbetet med att motverka psykisk ohälsa att vara av stor bety-
delse framöver. Som en konsekvens av pandemin blir fler mer 
isolerade och detta får konsekvenser för hälsan hos stora delar 
av befolkningen. Den snabba digitaliseringstakten riskerar också 
att skapa ytterligare utanförskap i samhället.

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser 
långsiktigt. Att uppfylla åtagandena i Parisavtalet och målen i 
Agenda 2030 inom miljö, energi och klimatfrågor är viktigt. Ett 
aktivt arbete har genomförts i samverkan med de kommunala 
bolagen för att bredda samverkan och samarbete i frågorna 
med företagen i kommunen. Exempel på samverkansfrågor 
har varit elkraftsförsörjning, infrastruktur kring laddstolpar och 
solceller. Det pågår ett samordningsarbete av kommunens 
åtaganden i den regionala Grön handlingsplan. I ett tidigt skede 
konstaterades att det finns behov av samverkan och samord-
ning av flera naturvårds- och grönstrukturfrågor. Därför har  
exempelvis frågor som invasiva arter och biologisk mångfald 
också lyfts in i arbetet.

En hållbar samhällsutveckling kan inte ske enbart på lokal 
nivå. Samverkan regionalt och nationellt är viktigt, också för att 
flytta fram de lokala positionerna. Gislaveds kommun genomför 
och samverkar kring insatser på regional såväl som nationell 
nivå och kommer fortsättningsvis att göra så. Precis som tidi-
gare deltar kommunen i länets fokus- och arbetsgrupper. På 
nationell nivå ingår Gislaveds kommun i referensgruppen för 
Svenska FN-förbundets projekt Glokala Sverige, som syftar till 
att öka kunskap och medvetenhet om Agenda 2030.
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Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin
Kommunens utmaningar till följd av utbrottet av covid-19 har 
präglat året. Hela kommunen har på olika sätt skapat beredskap 
och fått ställa om verksamheten för att möta förändrade behov 
och krav. Resurser har tillfälligt allokerats för att leda och sam-
ordna kommunens arbete. Informations- och kommunikations-
behovet kopplat till den pågående pandemin har varit stort och 
har ställt krav på nya arbetssätt och ett ökat samarbete inom 
kommunkoncernen. Pandemin innebär osäkerhet kring plane-
ringsförutsättningarna generellt för kommunen och inte minst 
de ekonomiska förutsättningarna.

Pandemin påverkade socialnämndens målgrupper på flera 
sätt. Bland annat genom skyddsåtgärder inom särskilt boende 
i form av införandet av besöksförbud, minskad möjlighet till  
aktivering när de sociala kontakterna minskat och kohortvård 
när brukare uppvisat symtom, det vill säga att brukare som  
exponerats för smitta och brukare med symtom skiljs från de 
övriga brukarna och vårdas separat med särskild avdelad  
personal.

Gymnasieskolan har periodvis haft verksamhet på distans 
eller partiell distans. Vårdnadshavare till 170 barn valde att  
använda möjligheten att låta barnen vara hemma från förskolan 
och få en avgiftsreducering fram till 31 augusti.

Även kommunens övriga verksamheter och bolag har under 
perioden ställt om till delvis förändrade arbetssätt och mötes-
former för att minska risken för smittspridning. Antalet fysiska 
besök har begränsats, fler digitala möten har genomförts och 
distansarbetet har ökat. Pandemin har snabbat på den digitala 
utvecklingen kopplat till distansarbete, vilket generellt bedöms 
vara positivt. Uppföljning påbörjades för att följa upp effekterna 
av det ökade distansarbetet, framför allt med fokus på de 
arbets miljömässiga konsekvenserna.

Organisationsförändringar
Den nya avdelningen för arbete och utbildning innebar en  
stor verksamhetsförändring för de berörda medarbetarna där  
verksamheter från socialnämnden och barn- och utbildnings-
nämnden slogs samman under kommunstyrelsen.

Under 2020 har även socialnämnden tagit beslut om att 
flytta över familjerätten ifrån socialnämnden i Gislaved till en 
gemensam familjerättsenhet inom GGVV. Familjerätten gick 
över till GGVV i samband med årsskiftet 2020/2021.

Befolkningsutveckling 2010 – 2020,  
prognos 2021 – 2030

Inom nästan samtliga ålderskategorier har utflyttningen  
under 2020 totalt sett varit högre än inflyttningen. I de allra 
yngsta kategorierna, åldrarna mellan 0 – 4 och 5 – 9 år har  
dock inflyttningen varit högre. Den största utflyttningen har 
gjorts av människor i åldrarna 15 – 19 och 20 – 24 år, varav en 
stor majo ritet (cirka 62%) utgjordes av kvinnor.

Under de kommande åren förväntas antalet invånare  
fortsätta minska, men inte i samma dramatiska takt som  
under 2020.

Befolkningsförändringar 2018 – 2020
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VISION OCH VÄRDEGRUND

Verksamhetens grunduppdrag

Statlig styrning Kommunal styrning

PLAN FÖR UTVECKLING
AV VERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV
GRUNDUPPDRAGETEKONOMISTYRNING

Resurs-
fördelning

Principer
ekonomistyrning

Mål – plan –
åtgärder Uppdrag Kvalitets-

faktorer
Kvalitets-

indikatorer

Analysera förutsättningar

Planera
ekonomi, 
mål och
kvalitet

Följa upp
och

kvalitets-
säkra

Säkerställa genomförande

Värdegrund
Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. 
Alla invånare ska ha samma möjlighet att delta i den demokra-
tiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas.

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt.  
Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I mötet med 
kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har 
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter 
och vill tillvarata kommunens mångkulturella profil.

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och  
arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjlig-
heterna för kommande generationer.

Styrmodell
Gislaveds kommuns styrmodell är ett samlingsbegrepp som 
tydliggör en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt 
för styrning och ledning av kommunen. Detta syftar till att  
säkerställa att de politiska viljeinriktningarna får genomslag  
i verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens  
organisation.

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett 
politiskt innehåll, samt över tid. Det är vad man fyller styrmodel-
len med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör verksam-
hetens grunduppdrag tillsammans med kommunala och stat-
liga styrdokument. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet 
med personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning 
och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten kopplas 
kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. 
Styrmodellen illustreras av nedanstående bild:

Ingångna avtal med väsentlig påverkan  
på verksamheten 
Under 2020 genomfördes sista möjliga förlängningen inom  
ramen för socialnämndens avtal om bland annat LSS-boende-
platser med Solbacken Omsorg AB, vilket innebär att det läns-
gemensamma avtalet som trädde ikraft för övriga upphandlade 
LSS-boendeplatser under 2018 från och med 1 april 2021  
gäller för även platserna vid Solbacken Omsorg AB.

Nytt ekonomisystem
Införandet av det nya ekonomisystemet innebar en stor arbets-
insats för främst ekonomiavdelningen men också för med-
arbetare som arbetar med systemet. Problemen som uppstod 
hade stor påverkan både internt och externt och extra resurser 
togs in under året för att stötta upp.

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten

Vision
Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre 
sikt. Visionen är ett redskap för styrning av den kommunala 
verksamheten. Gislaveds kommuns vision är en ledstjärna för 
hur kommunen önskar att utvecklas. Visionen är: Gislaveds 
kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har 
en god relation till.

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och  
förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi: 

• levererar en fungerande vardag för individen, 

• fungerar som informationssamlare,  
samordnare och bas för nätverk, 

• samverkar för en tillgänglig region  
och effektiv resursanvändning, 

• uppmärksammar bärarna av den  
kulturella industrikommunen.
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God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning

Kommunfullmäktiges grunduppdrag
Gislaveds kommun har tre grunduppdrag: att leverera välfärd 
och service till invånarna, att arbeta med demokrati- och  
samhällsutveckling och att vara en arbetsgivare.

Välfärd och service
Ett av kommunens grunduppdrag är att leverera välfärd och 
service till kommuninvånarna. Hur kommunen arbetat med 
detta grunduppdrag under 2020, beskrivs här utifrån mål-
gruppens, medarbetarnas och verksamheternas perspektiv. 
Med fokus utifrån risk och väsentlighet.

Målgruppen
Kommunen har kontakt med invånare på flera olika sätt bero-
ende på om det är en enklare servicetjänst som erbjuds eller 
en mer omfattande tjänst till exempelvis en brukare eller elev.

De fysiska mötesplatserna har fått anpassas och inom till 
exempel kulturnämndens verksamheter så har evenemang 
ställts in eller anpassats. När det gäller de välfärdstjänster där 
medarbetare och brukare eller elev arbetar nära varandra, så 
har fokus varit på smittskydd och olika anpassningar har 
gjorts. Inom socialnämndens verksamheter har skyddsåtgärder 
såsom besöksförbud införts, vilket påverkat brukarna och  
ökade risker för den enskilde att känna oro och isolering till 
följd av den minskade social kontakten.

Minskad fysisk kontakt med kommunens målgrupper, har 
också inneburit att målgruppen fått sina behov alltmer tillgodo-
sedda i digital form såsom e-tjänster eller digitala möten. Den 
digitala kontakten med målgruppen har ökat i flera verksam-
heter. Fullmäktige har sedan tidigare gett alla nämnder och  
bolag i uppdrag att bland annat öka den digitala verksamhets-
utvecklingen och e-tjänster och effekterna av covid-19 har gett 
ytterligare fart i detta arbete för att förenkla servicen gentemot 
invånarna.

Medarbetarna
De som arbetar närmast invånarna har arbetat med anpass-
ningar efter de rekommendationer som funnits till följd av  
pandemin. Sjukfrånvaron har varit högre än normalt i de flesta 
verksamheter. Sjukfrånvaron samt arbetet med smittskydd, 
har gjort att arbetsbelastningen ökat, särskilt för medarbetare 
inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter.

Utmaningar att rekrytera personal med rätt kompetens gör 
också att belastningen på personalen blir högre, vilket märkts 
på många av förvaltningarna.

Årets interna kontroll
Arbetet med intern kontroll är lagstadgat och utgör en viktig 
del i det systematiska kvalitetsarbetet. Den interna kontrollen 
ska utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens 
samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga 
eller oavsiktliga fel. Enligt bestämmelserna i kommunallagen är 
varje nämnd skyldig att inom sitt område se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Det övergripande ansvaret för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll i kommunen vilar på kommun-
styrelsen, som med utgångspunkt från nämndernas rapporter 
ska utvärdera kommunens samlade arbete med intern kontroll 
och vid behov ta initiativ till förbättringar.

Arbetet med intern kontroll är riskbaserat och ska bygga på 
en risk- och väsentlighetsanalys. Nämnderna ska inför varje 
nytt verksamhetsår upprätta en plan för den interna kontrollen 
och beskriva vilka kontrollaktiviteter som ska genomföras.

Uppföljning av intern kontroll 
Kommunfullmäktige beslutade om ett nytt reglemente för intern 
kontroll för Gislaveds kommunkoncern 2019. Reglementet 
anger att respektive nämnd/styrelse har det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Den enskilda nämnden/styrelsen ska senast i samband med 
bokslutet varje år anta en uppföljning för den interna kontrollen 
samt redovisa denna för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagens upp-
följningsrapporter årligen utvärdera kommunens samlade  
system för intern kontroll och se till att eventuella brister i  
kontrollsystemet åtgärdas.

Intern kontroll 2020
Den sammanfattande bilden av kommunens interna kontroll är 
att den fungerar väl men att rapporteringen skulle kunna göras 
mer enhetlig för att säkerställa systematisk uppföljning och  
genomslagskraft i arbetet. Alla nämnder har haft en antagen 
internkontrollplan för 2020 samt en väl fungerande process för 
uppföljning och åtgärder. Det antal kontroller som visade på 
allvarliga avvikelser 2020 var 4 av totalt 59 kontrollmoment för 
nämnderna och 0 av 23 kontrollmoment för bolagen.
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De första dialogtillfällena, lokalsamtal, genomfördes under 
2019 i två orter. Både dialogtillfällena med tjänstepersoner och 
dialogtillfällena med förtroendevalda var väl besökta. Utvärde-
ringarna visade att besökarna ger dialogerna ett snittbetyg på 
cirka 2,7 av 3. Den förväntade effekten av medborgardialogerna 
är ett ökat medborgarinflytande, en ökad tillit till kommunen 
som samhällsutvecklare samt ett ökat valdeltagande till  
kommunala val. 

Under våren 2020 har två lokalsamtal hållits i Hestra.  
Lokalsamtalet med förtroendevalda fick först ställas in på 
grund av risk för smittspridning av coronaviruset, men hölls  
sedan i ny form i juni och utifrån de försiktighetsåtgärder som 
behövde vidtas kring sammankomster. Under hösten har ett 
lokalsamtal i Ås/Tallberga/Sunnaryd hållits. Covid-19 har haft 
en stor påverkan både på dialogarbetet i sig under året men 
också på utvecklingen i samhället, vilket blir en viktig fråga för 
demokratiberedningen att följa framåt. Under hela mandatperi-
oden 2019 – 2022, kommer 10 av kommunens bygder besökas.

Gislaveds kommuns arbete för att utveckla attraktiva livs-
miljöer för invånare präglas av arbetet med de strategiskt  
viktiga uppdragen gällande centrumutveckling i Anderstorp 
och Gislaved. Arbetet har, och kommer fortsättningsvis, att 
stärka kopplingar till medborgardialog och andra metoder som 
möjliggör en bred delaktighet och inflytande. Arbetet med risk-
värdering, sanering och utveckling av förorenade områden 
kommer att vara en central del i arbetet, då just förorenade 
markområden är ett hinder för kommunens fortsatta utveckling. 
Här behövs nya, innovativa metoder som går hand i hand med 
tillsynsmyndigheternas krav. För att bland annat testa olika 
metoder för hållbar sanering så fortsätter arbetet i pilotprojekt, 
Bro till Bro i Anderstorp. Det syftar också till att skapa möjlighet 
till att området ska kunna omvandlas från industriområde till 
område för bostäder och rekreation.

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för 
Anderstorp- Gislaved pågår men har påverkats av covid-19  
avseende dialogarbetet som inte har kunnat påbörjas under 
våren utan genomförts under hösten och i nya former anpas-
sade till läget med covid-19.

Ett viktigt verktyg i arbetet inom samhälle och demokrati  
är att sprida kunskap och information om hållbar samhälls-
utveckling och demokratifrågor. Aktiviteter såsom Hållbarhets-
veckan och andra arrangemang har på grund av covid-19 skett  
i andra former och mer digitalt. Lokalsamtalen (medborgar-
dialoger) är ett viktigt redskap för kommunens demokratiarbete 
och demokratiutvecklingsarbetet samordnas genom en demo-
kratiberedning, där representanter från samtliga partier ingår.

Kommunens arbete sker även i en rad olika nätverk och 
projekt på både lokal, regional, nationell och internationell nivå. 
Dessutom sker samarbeten med universitet och högskolor 
inom ramen för detta arbete.

Verksamheterna
Verksamheternas fokus har varit att leverera trygg och säker 
välfärd- och servicetjänster enligt de rekommendationer som 
finns med anledning av covid-19. Det har gjort att verksam-
heterna anpassat sig på olika sätt för att leverera ett grund-
uppdrag med god kvalitet till invånarna.

Exempel på anpassningar som gjordes var att social-
nämndens verksamheter införde besöksförbud, och fritids-
gårdsverksamheten anpassades efter rekommendationerna 
och möjliggjorde att ungdomar kunde fortsätta komma dit. 
Inom kulturnämndens verksamheter genomfördes flera olika 
anpassade evenemang såsom direktsända författarbesök och 
digitala bokcirklar. Ett annat exempel är att man inom bygg- 
och miljönämndens verksamhet genomförde alternativ tillsyn  
i form av brev, telefon och digitala möten.

För att klara välfärdsutmaningen behöver arbetssätt 
utveck las. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med två 
nya kommunövergripande system inom ekonomi och HR.  
Syftet är att kunna effektivisera den administrativa hanteringen 
genom att digitalisera och automatisera processer. Detta på-
verkar samtliga nämnder och förvaltningar de kommande åren 
och arbetssätt blir mer standardiserade framöver när systemen 
nyttjas fullt ut.

Kommunen har en central, samordnande funktion hos  
fastighet- och servicenämnden för att lösa nämndernas behov 
av lokaler. En strategisk lokalresursgrupp har tagit fram den 
första lokalförsörjningsplanen för 2022 – 2026.

Demokrati och samhällsutveckling
Kommunfullmäktige ansvarar för frågor som handlar om  
demokrati och samhällsutveckling. Utvecklingen ska ske på 
transparent och hållbart sätt med hänsyn tagen till såväl  
ekologiska, ekonomiska som sociala aspekter.

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika 
värde och om individens frihet och rättighet att påverka.  
Invånares delaktighet är en av grundpelarna i ett demokratiskt 
samhälle. I arbetet med Agenda 2030 kopplas demokrati-
frågorna exempelvis till målet om fredliga och inkluderande 
samhällen. Under 2018 och 2019 har demokratiutvecklingen i 
Gislaveds kommun tagit steg framåt då grunden lades för ett 
nytt politiskt organ: Demokratiberedningen. Beredningen syftar 
till att stärka och utveckla arbetet med medborgardialoger och 
att genom nya arbetsformer leverera kunskapsunderlag för  
politiska beslut. 
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Kritiska kvalitetsfaktorer
Utifrån kommunens grunduppdrag så har det identifierats olika 
områden, eller faktorer, där det bedöms särskilt viktigt att ha 
god kvalitet. Har kommunen god kvalitet och effektivitet inom 
dessa faktorer så säkerställer kommunen att grunduppdraget 
har utförts väl. Kvalitetsfaktorerna har tagits fram genom att utgå 
från fyra olika perspektiv: målgrupp, ekonomi, medarbetare 
och verksamhet.

Vid varje uppföljning görs en bedömning av hur väl dessa 
faktorer är kvalitetssäkrade:

• Godkänd (grön) – Vi har en god kvalitetssäkring av  
denna faktor.

• Varning (gul) – Det finns risk för att vi inte har kvalitetssäkrat 
denna kritiska faktor, åtgärder pågår.

• Inte godkänd (röd) – Vi har inte kvalitetssäkrat denna  
kritiska faktor, åtgärder ska vidtas.

Målgrupp

  Alla kommuninvånares och företags tillgång  
till internet

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

Kommentar
Gislaveds kommuns bredbandsstrategi innebär att minst 90% 
av kommunens invånare och näringsliv ska ha möjlighet att  
ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s i överförings-
hastighet senast år 2020. Statistiken från Post- och telestyrelsen 
från mars 2020, visar att cirka 82% av hushållen i Gislaveds  
kommun har tillgång till fibernät om 100 Mbit/s. Av de som  
har tillgång till fibernät finns 69% i glesbebyggt område.  
Utbyggnaden i just glesbebyggt område har haft en positiv  
utveckling och har ökat med 16 procentenheter.

Kommunfullmäktige har gett Gislaved Energi i uppdrag att 
skapa möjligheter för Gislaveds kommuns invånare att få samma 
villkor till en it-infrastruktur. Flertalet föreningar har bildats i 
kommunen och arbete med utbyggnad har pågått intensivt.  
En särskild bredbandssamordnare har anställts i bolaget, för 
att säkerställa att arbetet drivs framåt. Trots det finns det fort-
farande områden på landsbygden som inte är utbyggda och 
där invånare och näringsliv saknar möjlighet att ansluta sig till 
fibernätet. I dagsläget kan konstateras att det finns bristande 
intressen från marknaden att bygga ut i kommunens lands-
bygdsområden samtidigt som underlaget för att bilda och dri-
va fiberförening inte är tillräckligt stort. Mot bakgrund av ovan 
är bedömningen att det finns risk att vi inte kan kvalitetssäkra 
denna kritiska faktor.

Arbetsgivare
I kommunens uppdrag som arbetsgivare ingår bland annat att 
möta de utmaningar som finns inom kompetensförsörjnings-
områdets alla delar: att attrahera, behålla, utveckla och  
avveckla/ställa om kompetens. Som arbetsgivare strävar kom-
munen efter att vara en attraktiv arbetsplats. Både offentliga 
och privata arbetsgivare står inför stora rekryteringsutmaningar 
de kommande åren. Andelen äldre och yngre ökar, medan 
gruppen som arbetar blir mindre och kommer även ut på  
arbetsmarknaden allt senare. På kort tid kommer cirka 10% av 
Gislaveds kommuns nuvarande medarbetare att gå i pension.

En kompetensförsörjningsstrategi är antagen av kommun-
fullmäktige och det finns en plan för hur arbetet med kompe-
tensförsörjning ska hanteras på förvaltningsnivå. Utifrån förvalt-
ningarnas kompetensförsörjningsplaner kommer kommunen 
som helhet kunna skapa bättre aktiviteter som bidrar till att  
behålla och utveckla medarbetare. Ett arbete som på sikt ska 
leda till aktiviteter för att få medarbetare att stanna längre har 
inletts – ett förlängt och hållbart arbetsliv. Chefers förutsättningar 
diskuterades på chefsforum där alla chefer hade möjlighet att 
komma till tals, utifrån de delar som forskning visar skapar ett 
hållbart ledarskap. De delar som framkom kommer omhänder-
tas under 2021.

Att erbjuda arbete hemma som en naturlig del inom de  
yrkesgrupper där det finns möjlighet, och att kunna arbeta på 
vägen till och från arbetet, skapar attraktivitet och breddar 
möjligheten till att hitta kvalificerade sökande från ett större 
geografisk område, i detta arbete har Gislaveds kommun  
kommit långt och tagit större steg framåt i digital mognad uti-
från coronapandemin. Att alltid erbjuda resfria möten i första 
hand kommer i fortsättningsvis vara en självklarhet.

För att stärka chef- och ledarskapet är utvecklandet av en 
mentorbank på gång både för nya och etablerade chefer på 
olika nivåer i organisationen, och ett nätverk för helt nya chefer 
har startat upp under året liksom ett program för nya chefer.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fått en egen modul  
i rapporteringsverkyget Stratsys för att underlätta arbetet för 
chefer, här finns stödmaterial samlat i en almanacka för att 
uppnå arbetsmiljölagens krav och för att nå ut med personal-
politiska mål.
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  Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag

Beskrivning
Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt  
demokratiska uppdrag. Det är viktigt att kommuninvånarna  
har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet 
och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, 
skapa trygghet hos invånarna och acceptans för fattade beslut. 
Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och skapa 
medborgarinflytande.

Kommentar
Enligt SCB:s medborgarundersökning (2019) så placerar sig 
Gislaveds kommun sämre än snittet för frågorna inom Nöjd- 
inflytande-index (NII). Enligt undersökningen är det särskilt 
inom områdena Förtroende samt Påverkan där förbättringar 
kan bidra till att stärka helhetsbetyget. I undersökningen  
deltog 135 kommuner och det genomsnittliga betygsindexet 
för NII var 39 och för Gislaveds kommuns 31.

Inom området Förtroende når Gislaveds kommun betygs-
index 33 med en felmarginal på ±2,7, att jämföra med betygs-
index 43 för samtliga kommuner. Inom Påverkan når Gislaveds 
kommun betygsindex 29 med felmarginal ±2,6, jämfört med 
betygsindex 38 för samtliga kommuner.

Jämfört med tidigare år har Gislaveds kommun i 2019 års 
medborgarundersökning lägre betygsindex inom samtliga om-
råden av NII. Minskningen är störst inom området Förtroende, 
där Gislaveds kommun i 2014 års medborgarundersökning 
hade betygsindex 50, att jämföra med 2019 års betygsindex 33.

Samtidigt visar utvärderingar som gjorts, exempelvis i sam-
band med Gislaveds kommuns Lokalsamtal, att arbetet med 
dialogverksamhet som Demokratiberedningen genomför är 
uppskattat. Det finns också indikationer i samhället på att civil-
samhällets föreningsliv är på nedgång, likaså det politiska  
deltagandet inom partier och parlamentariska organ, liksom 
tilltron till demokratin som helhet. Därför bildar dialogverksam-
heten som utförs av kommunen både en viktig plattform för  
invånarna att föra fram sina åsikter, men även för kommunen 
för att kommunicera sitt resultat. Det senare utgör en stor peda-
gogisk uppgift för kommunens politiker och tjänstepersoner.

Arbetet som utförs idag genom Lokalsamtal, Gymnasie-
dialog och andra typer av medborgardialoger, behöver utveck-
las för att kvaliteten i den kritiska kvalitetsfaktorn ska vara god. 
Situationen med covid-19 driver på utvecklingen av nya former 
av dialoger.

  Graden av digital mognad i organisationen

Beskrivning
För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är  
digital mognad i verksamheten en förutsättning.

Kommentar
Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra 
sig fördelarna av digitaliseringen. Inom Gislaveds kommun 
görs uppföljning av den digitala mognaden på en lednings- och 
strukturnivå och därefter på medarbetarnivå. I samarbete med 
länets digitaliseringsråd har undersökningar gjorts som visar 
kommunens grundläggande förutsättningar och vad som  
behöver förbättras. För Gislaveds kommun ligger styrkorna 
inom områdena: effektivitet, innovation och organisation och 
svagheterna inom områdena; användare, teknik och balanse-
ring. Det innebär att den digitala förmågan är aningen bättre 
än rikssnittet, men gamla digitala lösningar hindrar moderna 
arbetssätt. Detta har visat sig mycket tydligt i förarbetena inför 
skiften av system som till exempel ekonomisystem och personal-
system. Det tunga digitala arvet medför ett stort merarbete för 
att kunna gå in i nästa steg i digitaliseringen.

Översyn av arbetssätt och standardisering är en förutsätt-
ning för att ta nästa steg och för att kunna tillgodogöra sig  
nyttor av digitaliseringen. När detta görs, analyseras också  
vilka kompetenser som kommer att behövas framöver och hur 
arbetet ska ske för att öka den digitala mognaden hos våra 
medarbetare. Det kopplas också ihop med projektet kring 
kompetensförsörjning och framtagandet av kompetens-
försörjningsplaner.

Att Gislaveds kommun aktivt har använt möjligheten med 
e-arkiv vid skifte av system och vid avställning av system samt 
vid dessa tillfällen analyserat nyttan, har bidragit till att höja den 
digitala mognaden. Liksom arbetet i innovationslabbet med 
RPA (Robotic Automation Process). Situationen med covid-19 
och ökningen av digitala möten, bedöms också ha förflyttat 
den digitala mognaden framåt inom digital förmåga. Status på 
den kritiska kvalitetsfaktorn bygger på det tunga digitala arvet 
och den kompetensförflyttning som behöver göras.
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Verksamhet

  Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose 
behov av mark

Beskrivning
För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation 
är det särskilt kritiskt att det finns uppdaterade detaljplaner.

Kommentar
Ansvar för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger hos  
bygg- och miljöförvaltningen, men sker i samverkan med andra 
förvaltningar. Samverkan sker bland annat i en särskild plan-
grupp, där förvaltningsövergripande representanter på operativ 
nivå diskuterar de olika detaljplanerna som är aktuella för upp-
rättande. Därutöver sker strategisk samverkan på förvaltnings-
övergripande nivå i den strategiska markgruppen. Arbetet har 
bland annat möjliggjort gemensamma prioriteringar i detalj-
planarbetet men även inom strategiska markfrågor, som för 
förvärv och försäljning för att snabbt kunna tillgodose behovet 
av mark. Nya arbetssätt har etablerats i den strategiska mark-
gruppen för att bli effektivare. Under 2019 uppdaterades viktiga 
styrdokument för att på ett ännu bättre sätt tillgodose invånares 
och företags behov av mark för etablering och möjlighet att  
ytterligare förbättra arbetet med att ta fram detaljplaner.  
Bedömningen är att kvaliteten för denna faktor är god.

  Samverkan internt och externt

Beskrivning
För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är  
samverkan både internt som externt särskilt kritiskt.

Kommentar
Externt pågår flera olika former av samverkan. Som exempel 
kan nämnas samverkan inom GGVV, regionens digitaliserings-
råd, samverkan inom säkerhet och räddningstjänst, inom över-
förmynderi, upphandling, rådet för social hållbarhet, samverkan 
kring sjön Fegen och avfallsfrågor (SÅM). Det har också inrättats 
en gemensam bygg- och miljönämnd med Tranemo kommun 
från och med 2019 och där området för samarbete under året 
utökats. Samverkansformer förändras också utifrån behov. 

  Tillgänglighet/bemötande

Beskrivning
Det är särskilt kritiskt att kommunen erbjuder god service och 
ett bra bemötande. Ökad digitalisering ökar tillgängligheten 
och flexibiliteten för invånaren.

Kommentar
Bedömningen är att kvaliteten är god. Resultat från gjorda 
mätningar och mängden nya e-tjänster belägger detta.  
Arbetet har även kommit långt med att tillgänglighetsanpassa 
vår webbplats enligt nya EU-direktiv, trots att stabsarbetet 
kring covid-19 tog mycket resurser från detta arbete.

Kontaktcenter är en stor del i arbetet kring god service  
och ett gott bemötande då det är vägen för våra invånare att 
komma i kontakt med kommunen. Det ska vara enkelt med 
snabb och bra service. Hos kontaktcenter fångas invånarnas 
synpunkter upp och alla inkomna ärenden klassas i ett ärende-
hanteringssystem. Det görs oavsett om de kommer via e-tjänst, 
telefon, besök eller e-post. På webbplatsen finns flera ingångar 
till synpunktshanteringen, där invånarna har möjlighet att 
skicka in synpunkter eller klagomål gällande bemötandet i 
verksamheterna.

Det kanske viktigaste när det gäller bemötande är hur vi 
beter oss mot varandra i alla dagliga möten.

Under våren färdigställdes en utredning av införandet av 
kontaktcenter, vilken beställts av kommunstyrelsen. I samband 
med rapporten presenteras även förslag på utveckling för att 
ytterligare öka servicegraden. Denna har på grund av covid-19 
ännu inte hanterats av kommunstyrelsen, utan föreslås ingå i 
arbetet med förvaltningsöversynen.

En viktig del för att öka tillgängligheten till våra tjänster och 
flexibilitet för invånarna är användandet av digitala tjänster.  
Enkelt uttryckt kan man via en e-tjänst hantera sitt ärende var-
ifrån som helst och när man vill på dygnet. Men det är bara en 
liten del av de fördelar som ökad digitalisering ger. Då ärenden 
kommer in via ett system så störs inte medarbetarna löpande 
av frågor utan kan hantera dem i god ordning. Medarbetare 
kan omfördela resurser när det är många ärenden och med  
tiden även förutse när dessa kommer och då vara förberedda. 
Detta leder till att tjänstepersoner jobbar effektivare och med 
rätt saker, och i slutänden att ärenden kan hanteras snabbare 
och därigenom förbättras servicen. Väl hanterade ärenden 
minskar risken för följdfrågor och mindre stressade handläggare 
har lättare att bemöta frågor som kommer. Detta resonemang 
innebär att även interna e-tjänster kan vara med och bidra till 
förbättrad service externt.
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  Arbetssätt som är ändamålsenliga och effektiva  
för verksamheten

Beskrivning
Verksamheterna behöver fokusera på att göra rätt saker till  
rätt kostnad och med god kvalitet. Enkla och transparenta 
processer, ökad effektivitet, bättre samordning och mer  
samarbete är särskilt kritiskt.

Kommentar
Gislaveds kommuns styrmodell är i grunden en modell där  
arbetssätt ska utformas efter målgruppens behov och efter den 
kunskap som medarbetaren närmast målgruppen har. För att 
det ska fungera och det ska vara en god kvalitet och skapa  
en effektiv verksamhet, behöver arbetet med styrmodellen 
fungera fullt ut. Det finns idag ett behov av fördjupning i styr-
modellen ute i verksamheterna för att kvaliteten på faktorn ska 
vara god. Utvecklingsarbeten som planerats tar lite längre tid 
än beräknat på grund av covid-19.

Ett område som tydligt synliggör arbetssätt är digitalisering 
av processer. I samband med att ett system byts ut, så går alla 
processer för systemet igenom och kartläggs. Gamla arbets-
sätt och processer byts ut mot enklare och transparenta pro-
cesser där arbetssätt ska vara ändamålsenliga. Det innebär 
också ökad kvalitet och informationssäkerhet. Ett exempel är 
införandet av nytt ekonomisystem som innebär att vi kan ta 
bort 2 – 3 system och här har vi arbetat mycket med att skapa 
enkla och transparenta processer. Digitalisering är ett naturligt 
verktyg för effektivitet, förbättrad kvalitet och automatisering  
av processer.

När ett nytt behov uppkommer är medarbetares egen  
bedömning att de i första hand tänker digitala lösningar och 
där användare involveras i processen. Det gör det möjligt att 
se användares faktiska behov och skapa processer som är 
ändamålsenliga för verksamheterna och våra invånare.

Under förra året infördes ett antal nya digitala tjänster  
och lärdomen av dessa införanden är att tjänsteägande efter 
projektslut och i skarp drift måste göras klart under projektet. 
Detta är ett exempel på förbättringar som behöver göras för 
att denna faktor ska kunna bedömas som grön.

Under 2020 påbörjades arbetet med nyttorealisering.  
Det betyder att kommunen ska öka förmågan att identifiera 
och införa de investeringar som ger störst verksamhetsnytta 
samt säkerställa att nyttan realiseras.

För att fullt nå grön nivå på faktorn behöver samarbetsför-
mågan fördjupas inom organisationen och att vi aktivt arbetar 
med vilka kompetenser vi behöver framåt och säkrar dem.

Ett sådant exempel är Entreprenörsregionen där fullmäktige 
ställt sig bakom att den ekonomiska föreningen ska avvecklas. 
Entreprenörsregionen kommer istället att vara ett nätverk för 
inspiration-, erfarenhets- och kunskapsutbyte som främjar 
medlemmarnas arbete för en god utveckling av näringslivet i 
regionen. På grund av covid-19 har inte externa möten genom-
förts som tidigare men i de mätningar som gjorts har det visat 
på en hög nöjdhet bland de externa parterna likt tidigare år och 
nya samverkansområden har tillkommit i år. Samverkan ses 
som förutsättningen för att tillsammans se helheten, växla upp 
varandras resurser, få tillgång till kompetenser och därmed 
kunna möta olika utmaningar som kommunen och de sam-
verkande parterna står inför.

Internt sker samverkan främst genom kommundirektörens 
ledningsgrupp, tillsatta operativa styrgrupper, där även bolagens 
VD:ar ingår, samt genom den fasta beredningsgruppen för digi-
talisering. Mätningar som gjorts visar att samverkansparterna 
är i hög grad nöjda eller nöjda med den interna samverkan i  
de olika organen. Det har genomförts en stor förflyttning av 
kommundirektörens ledningsgrupps arbete. En förflyttning som 
har möjliggjort ett gränsöverskridande arbete med helhetssyn. 
Detta arbete påbörjades redan 2016 och utgör nu en grund-
platta som är nyckel till att kunna växla upp det gränsöver-
skridande arbetet. På uppdrag av ledningsgruppen arbetar de 
operativa styrgrupperna med kommunfullmäktiges målområden 
med både aktiviteter och ytterligare arbetsgrupper för att till-
sammans ge den bästa möjliga utväxlingen på de utvecklings-
områden som pekats ut. De effekter som börjar synas är den 
förflyttning som görs både med näringsliv, övriga externa aktö-
rer samt inom kommunen. Det har blivit en kraft i de områden 
och med de uppdrag som arbetas med. Detta är mycket på 
grund av att de grunduppdrag som tillhör nämnderna utförs 
just där, och i de kommunövergripande delarna kan koncentra-
tionen riktas på ett mycket mer kraftfullt sätt.

I samband med att mätningar görs kring nöjdheten med den 
externa och interna samverkan blir det ofta också ett bra sam-
tal och reflektion kring samverkan i den aktuella samverkans-
gruppen och vad som kan förbättras och utvecklas.
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Internt: Vi arbetar aktivt med vår internkommunikation där 
vårt intranät ’Insidan’ är huvudkanalen. I internkommunikation 
ingår även annan informationsspridning som APT och andra 
träffar. Målet är att ha medarbetare som är välinformerade och 
trygga i sin egen roll men också med vad som händer inom 
kommunen. Detta för att skapa goda ambassadörer som vill 
och vågar stå upp för oss och de beslut vi fattar. Sen i höstas 
rapporterar kommundirektören efter varje möte med kommun-
direktörens ledningsgrupp (kdlg) kort om viktiga frågor som 
varit uppe. Detta för att öka transparensen och känslan av del-
aktighet i hela organisationen.

Internkommunikation är prioriterat under 2021 på kommuni-
kationsavdelningen som ska se över verktyg och processer. 
Ett nära samarbete med HR har inletts.

Externt: Att ha en öppen och tydlig kommunikation med 
våra invånare är avgörande för att behålla ett högt förtroende 
för kommunen som organisation och för vårt demokratiska 
system. Det är sedan länge kommunens målsättning att vara 
öppen och transparent med vår information. Vi direktsänder 
våra kommunfullmäktigemöten, publicerar protokoll från full-
mäktige och alla nämnder på vår webbplats. Vi publicerar  
information via webb, sociala medier, egna utskick direkt till  
invånare samt i tidningar. Vi försöker också vara så öppna och 
konkreta gentemot media som möjligt.

En viktig princip är att vår webb är huvudkanalen för vår  
information. Vi kan inte säkerställa att exakt samma information 
går ut i alla kanaler och risken för feltolkningar ökar då snabbt. 
Därför hänvisas vissa frågor till webben för att invånarna garan-
terat ska få ta del av samma information.

Ett viktigt arbete som pågår för att förbättra vår kommunika-
tion är att säkerställa att webbplatsen lever upp till kraven i webb-
direktivet från EU. Syftet med webbdirektivet är att information 
som publiceras av offentliga aktörer ska vara tillgänglighets-
anpassad. Det innebär att så många som möjligt ska ha 
möjlig het att ta till sig av den information som publiceras. 
Webb direktivet började gälla den 23 september 2020.

Andelen e-tjänster ökar ständigt. Dessa är tillgängliga  
dygnet runt, så invånarna kan kontakta kommunen när det 
passar dem själva. Det leder till en högre servicenivå gentemot 
våra invånare.

  Hållbar organisation

Beskrivning
Hållbar utveckling är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds 
kommun. Hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksam-
heter. Medvetenhet och kunskap om Agenda 2030 bland 
tjänstepersoner och förtroendevalda är särskilt kritiskt.

Kommentar
För att öka kunskapen i organisationen om Agenda 2030 finns 
idag olika strategiska verktyg som används. Det har även tidi-
gare gjorts olika utbildningsinsatser för gymnasielärare och  
vissa förtroendevalda för att informera om samt öka kunskapen 
om Agenda 2030. Ett annat exempel är Fokus hållbarhet – en 
återkommande vecka med invånare, medarbetare och förtro-
endevalda som målgrupp i syfte att öka kunskapen om de  
globala målen och Agenda 2030. Under början av året har en 
struktur för kommunens samlade arbete med barnkonventionen 
gjorts. Arbetet med barnkonventionen bidrar till att arbeta mot 
globala mål såsom god utbildning, minskad ojämlikhet och 
jämställdhet. För dessa olika aktiviteter och strategiska verktyg 
behöver uppföljningarna öka för att kunna säkerställa att det är 
god kvalitet inom området.

Under början av 2020 var det tänkt att den planerade håll-
barhetsstrategin skulle vara ett verktyg för att planera och följa 
upp arbetet mot Agenda 2030 i organisationen. Tyvärr blev flera 
planerade delar, såsom dialog med invånare, uppskjutet på 
grund av situationen kring covid-19 och genomfördes istället 
under hösten. För att öka både mätning och kvalitetssäkring 
inom de delar av de globala målen som rör klimatet, så pågår 
arbetet med att förbättra uppföljningen.

  Intern och extern kommunikation

Beskrivning
Gislaved kommun behöver ha en kontinuerlig dialog med  
invånarna om dess verksamheter och beslut. Denna informa-
tion behöver vara lätt att ta till sig. Inom kommunen behövs  
ett helhetstänk med bra intern kommunikation.

Kommentar
God kommunikation är en viktig faktor för ett framgångsrikt  
arbete. Grogrunden för spekulation är som störst när informa-
tion saknas eller är bristfällig. Om vi, förutom att vara transpa-
renta och publicerar protokoll med mera, lyckas kommunicera 
varför beslut fattas kommer förståelsen för vårt agerande öka. 
Detta gäller både internt och externt och är lika viktigt i båda 
dimensionerna.
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Ekonomi

 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar

Beskrivning
För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska  
resurser används är det särskilt kritiskt att de ekonomiska 
prognoser som görs är tillförlitliga.

Kommentar
Det är av största vikt att nämndernas och kommunens prog-
noser har en stor säkerhet. Prognoserna är verktyg som med 
rätt träffsäkerhet och vid behov kan bidra till att verksamheten 
kan styras om och prioriteringar kan göras i rätt tid. En låg 
träffsäkerhet kan få konsekvenser som att fel beslut fattas, att 
det fattas 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 underskott hanteras i respektive nämnd.

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. Årets prognos är en prognos som är 
extremt osäker. I och med att kommunen och övriga världen 
befinner sig i ett läge där världsekonomin, Sveriges ekonomi 
och också Gislaveds kommuns ekonomiska förutsättningar 
ändras varje dag är en hållbar ekonomisk prognos på längre 
sikt nästintill omöjlig att få till. Det är viktigt att kontinuerligt  
följa de ekonomiska svängningarna både lokalt och globalt. 
Coronapandemin har inneburit att det har varit svårare att  
göra säkra prognoser.

Samtliga nämnder ger en bild av svårigheten att prognosti-
cera rätt under det gångna året. Det faktiska utfallet avviker för 
vissa nämnder stort mot årets uppföljningar. Förutsättningarna 
har varit speciella och unika både gällande pandemin och ett 
nytt ekonomisystem där man inte alltid känt sig bekväm eller 
lärt sig hitta rätt. Ett arbete med dialoger mellan ekonomi-
avdelning och förvaltningarna om hur prognossäkerheten ska 
bli bättre kommer att startas upp 2021.

Medarbetare

  Tillgång till rätt kompetens

Beskrivning
Tillgång till rätt kompetens anses vara en av de viktigaste  
förutsättningarna för att kommunen ska kunna leverera  
god service och nå goda resultat.

Kommentar
De externa rekryteringar som är genomförda fram till årets slut 
visar att det finns kvalificerade sökande till merparten av tjäns-
terna. Dock visar statistiken att flera tjänster inte tillsätts utan 
interna lösningar sker. I vissa fall saknas längre erfarenhet, och 
flertalet sökande är nyutexaminerade, en omvärldsbevakning 
visar att det i stort är samma yrkesgrupper som är svåra att  
rekrytera över hela landet.

En framtida utmaning blir att kunna ställa om den interna 
kompetens som finns, i ett tidigt skede, innan bristen uppstår 
och att kunna förutse vilken typ av kompetens som kommer att 
behövas. Här kommer förvaltningarnas kompetensförsörjnings-
planer spela en viktig roll där inventering av kompetens sker  
på 1, 3 och 5 års perspektiv. Riktlinjen för vidareutbildning och 
fritidsstudier kommer möjliggöra och motivera medarbetare att 
utveckla sig inom yrkesområdet, samt förhoppningsvis stanna 
kvar inom Gislaveds kommun.
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Mål
Kommunens mål är framtagna utifrån det som prioriterats i 
kommunens utvecklingsarbete. Alla kommuner är skyldiga  
att ha god ekonomisk hushållning. För Gislaveds kommun  
innebär god ekonomisk hushållning följande mål:

Det goda livet

  Öka upplevd trygghet och hälsa  
hos barn och unga

Kommentar
Den operativa styrgruppen har under våren arbetat med att 
analysera och definiera uppdraget. En del i detta har varit att 
hitta inriktningar på arbetet. För att fokusera så beslutades att 
satsa kraften på de delar av samhället där den sociala skydds-
nivån är som lägst.

För att bättre förstå orsaker till ungas otrygghet så har styr-
gruppen tittat på olika trygghetsenkäter och även tagit beslut 
om att bilda en arbetsgrupp som ska hålla dialoger med ung-
domar i kommunen. Dialogerna ska fånga upp sådant enkäter 
inte fångar upp och som förtydligar berättelserna bakom statis-
tiken. I praktiken handlar det om att fånga upp hur unga själva 
upplever sin egen trygghet och frågor kring psykisk hälsa.  
Dialoger skulle ha genomförts under hösten för att därefter 
kunna besluta riktningar i det fortsatta arbetet. På grund av 
coronapandemin har dialogmötena fått skjutas upp.

Som en del i uppdragen för alla operativa styrgrupper ska 
indikatorer tas fram för att följa utvecklingen inom området. 
Det är mycket komplext att finna indikatorer som beskriver  
orsak – verkan i ett samhälle med så många olika aktörer och 
samband som i många fall bygger på subjektiva upplevelser. 
Resultatet av en aktivitet eller insats kan vara en delmängd i  
ett större arbete eller ha effekt på lång sikt. Mer tid behövs för 
att arbeta fram indikatorer som ska kunna mätas årligen.

Dessvärre har coronapandemin medfört att arbetet har  
försenats.

  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 övergripande samt finansiella mål.

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räken-
skaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innebär 
krav på att resurserna används rätt och att de utnyttjas på ett 
effektivt sätt. För att skapa förutsättningar för att få en god 
ekonomisk hushållning, måste det finnas ett klart samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Detta ska både kunna parera svängningar i omvärlden 
samt vara en förutsättning för kommunen att kunna investera. 
Risken med att ha ett för lågt resultat innebär att vid minsta 
svängning i omvärlden, pensioner eller något annat som  
påverkar kommunen, kommer det att direkt slå tillbaka på 
nämnderna.

Det är av största vikt att alla nämnder håller sig till de ramar 
som kommunfullmäktige har lämnat. Görs inte detta sätts hela 
kommunen i ett mycket svårt läge. Med ett minusresultat är 
kommunen dessutom ålagd att inom tre år återställa under-
skottet, och ett besparingsläge blir aktuellt.

Kommunfullmäktiges mål är av den långsiktiga karaktären 
och många arbeten är startade och börjar ge resultat. Både i 
det förebyggande syftet och kring reella aktiviteter för att ta 
kommunen framåt.

En svårighet att bedöma god ekonomisk hushållning finns i 
det osäkra läge som vi befinner oss i just nu. Ordinarie verksam-
het står tillbaka och kommer att behöva stå tillbaka under en 
period framåt vilket också innebär att omprioriteringar kommer 
att behöva göras. I dagsläget gör vi bedömningen att Gislaveds 
kommun trots allt klarar en god ekonomisk hushållning.
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  Öka användandet av förnyelsebar energi

Kommentar
Arbetet går framåt och både antalet installerade solpaneler och 
andelen förnybara drivmedel i kommunkoncernen har ökat. 
Bedömningen är att resultatet kommer att fortsätta förbättras 
under kommande år. Den totala installerade effekten inom 
kommunkoncernen är 267 kW och den totala ytan solpaneler 
är 1 480 m2. Totalt finns 895 solpaneler och då hos Gislaveds-
hus och Gislaved Energi. Gislaveds kommun har också några 
få paneler i en testanläggning, men dessa har inte inkluderats 
ovan. En stor potential ligger i att även använda takytorna på 
de kommunala fastigheterna för att sätta upp solceller.

När det gäller antalet fordon inom Gislaveds kommun som 
körs på fossilfria drivmedel, höjdes andelen fossilfria fordon 
från 56% under 2018 till 74% under 2019. Under 2020 höjdes 
denna andel ytterligare och ligger idag på drygt 78%. Andelen 
fossilfria personbilar var hela 85% 2019 jämfört med 69% under 
2018. Detta beror framför allt på att äldre bilar har bytts ut mot 
miljöbilar/fossilfria fordon. I Miljöfordon Sveriges årliga ranking 
framgår det att Gislaveds kommun med sin 85% fossilfria for-
donsflotta för personbilar är bästa kommun i länet och hamnar 
på plats 9 av samtliga kommuner i Sverige. Räknar man även 
in fossilfria transportbilar så ligger kommunen på plats 26 och 
har gjort den sjätte största förbättringen i klimateffektivitet av 
alla Sveriges 290 kommuner mellan 2018 och 2019.

Attraktivitet och hållbar utveckling

  Bygg fler bostäder och förbättra infrastrukturen  
i hela kommunen

Kommentar
Gislaveds kommuns förutsättningar för att det byggs fler  
bostäder är starkt kopplad till kommunens boendeattraktivitet. 
Attraktiva boendekommuner har en stark uppkoppling mot 
omvärlden, både fysisk genom väl utbyggd infrastruktur i form 
av pendelmöjligheter, vägar, järnväg med mera, men även  
digital genom hög andel hushåll med bredbandsuppkoppling. 
Att vi kan erbjuda varierande boendeformer i attraktiva lägen, 
är även avgörande för att tilltala människor i olika åldrar och 
olika faser i livet att vilja bo i vår kommun.

Antal startbesked som utfärdats under 2020 är totalt 18 
stycken där enbostads-, tvåbostads-, rad- och flerbostadshus 
ingår. Totalt omfattar startbeskeden ett planerat uppförande  
av 66 nya bostäder. Slutbesked har utfärdats för totalt nio  
bostäder under 2020 – tre parhus och tre villor.

Fiberanslutningsgraden i kommunen har ökat med 4% från 
78% till 82% mellan 2018 och 2019. Arbetet går åt rätt håll, 
men att öka uppkopplingen på landsbygden kommer innebära 
stora kostnader. Höghastighetsuppkoppling kan eventuellt 
möjliggöras genom till exempel 5G, men i dagsläget är förut-
sättningar som bland annat kostnadseffektivitet och eventuell 
påverkan på omgivningen inte kända. Gislaved Energi arbetar 
vidare med att finna ett koncept för aktörer som kan öka  
utbyggnadstakten under 2021.

För att resor med kollektivtrafik ska kunna konkurrera ut 
den egna bilen krävs att turtäthet och avstånd till närmaste 
busshållplats är tillräckligt fördelaktiga. På platser i kommunen 
där det saknas fasta busslinjer, erbjuds närtrafik som måste 
beställas minst två timmar i förväg. Ungefär hälften av kommun-
invånarna har inte tillgång till en buss- eller tågstation med 
minst 15 dubbelturer per dygn, på 400 meters avstånd från 
busshållplats eller två km från tågstation. I dagsläget har  
Gislaveds kommun, tillsammans med Sävsjö kommun, sämst 
tillgång till lättåtkomlig kollektivtrafik i jämförelse med övriga 
kommuner i länet.
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Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

  Förbättra organisationskulturen

Kommentar
Arbetet med att förbättra organisationskulturen är ett mål-
område som avslutas 2020 och har hanterats av den operativa 
styrgruppen ’Sveriges ledande offentliga arbetsgivare’. Att för-
ändra organisationskulturen är inget som görs över en period, 
utan handlar om ett förändrat arbetssätt där chefer och med-
arbetare varje dag agerar annorlunda. Under hösten genom-
fördes en digital chefsdag där chefer fick komma till tals i de 
frågor som forskning visar skapar ett hälsosamt och hållbart 
ledarskap. Dessa områden är bland annat stödfunktionernas 
roll och organisatoriska förutsättningar. 

Underlaget kommer ligga till grund för kommande arbete 
med att behålla och utveckla både chefer och medarbetare 
samt för att öka tillit och delaktighet på alla nivåer i organisa-
tionen. För att stärka kulturen ses också samverkansavtalet 
med de fackliga organisationerna, med målsättningen att alla 
fackliga parter är inkluderade i avtalet, idag står lärarorganisa-
tionerna utanför. En bra samverkan från APT till central sam-
verkan på kommunnivå är ytterligare en grundpelare för del-
aktighet och dialog som bidrar till en god organisationskultur. 

Vikten av en god introduktion och en väl fungerade rekryte-
ringsprocess liksom ett hållbart och förlängt arbetsliv är ytter-
ligare områden som den operativa arbetsgruppen uppmärk-
sammat och omhändertagit under hösten och det arbetet 
fortsätter under 2021, liksom ett samlat arbetsmiljö- och hälso-
arbete som en del i god organisationskultur. Från 1 januari 2021 
finns detta som en egen del i det gemensamma rapporterings-
verktyget Stratsys.

Finansiella mål

  Resultatnivån under femårsperioden 2018 – 2022  
ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr

Kommentar
Resultatet för 2017 (35,6 mnkr), 2018 (4,9 mnkr), 2019  
(12,1 mnkr) och årets resultat (133 mnkr) ses som en del i 
måluppfyllelsen tillsammans med det budgeterade resultatet 
för 2021 (51,7 mnkr). Det genomsnittliga resultatet för perioden 
2018 – 2022 blir därmed +45,9 mnkr och därmed uppnås det  
finansiella målet.

Företagsklimat och näringslivssamverkan

  Öka samverkan och arbeta aktivt tillsammans  
med näringslivet

Kommentar
Gislaveds resultat som helhet försämras i Svenskt Näringslivs 
undersökning Företagsklimat år 2020. Det ska då understrykas 
att resultaten överlag försämrats för rikets kommuner. En för-
klaring till detta kan vara att enkäten har omarbetats i år jäm-
fört med tidigare år och att frågorna delvis har förändrats.  
Ytterligare en förklaring kan vara att vi gick in i en global  
konjunkturavmattning i slutet av 2019.

Utifrån företagsklimatundersökningen så anser företagen 
inte att det behöver vara fler dialoger. Det är därför troligtvis 
andra delar som kommer att vara mer avgörande för att stärka 
samverkan. Ett viktigt arbete ligger i att konstatera hur kom-
munen kan förstärka där det redan finns aktiviteter, till exempel 
kopplat till skolan. Kommunen behöver även fundera över hur 
kommunikationen kan förbättras så att det blir mer känt vad 
kommunen gör och erbjuder.

Gislaveds kommun har höjt sitt Nöjd-kund-index (NKI)  
från 71 (2018) till 75 (2019) och klättrar därmed från plats 113 
till plats 68 i Sverigerankingen. Det är en förbättring med 46 
platser jämfört med föregående år. Gislaveds kommun för-
bättrar även vårt betyg inom samtliga serviceområden som 
omfattar information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet.

Inom de olika verksamhetsområdena utmärker sig kom-
munen när det gäller livsmedelskontroll där kommunen får ett 
NKI på 82 jämfört med snittet på 78 för samtliga kommuner. 
Även bygglov får ett gott betyg med ett NKI på 71 jämfört med 
Sverigesnittet på 64.

Det pågår flera olika aktiviteter där kommunen och närings-
livet aktivt arbetar tillsammans, vilket kan bidra till att öka sam-
verkan även fortsättningsvis.
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Uppdraget är således inte fullt ut genomfört i socialnämnden, 
men i övriga förvaltningar anses det slutfört. Socialnämnden 
fortsätter arbeta med frågan inom arbetet med heltidsresan.

Öka den digitala verksamhetsutvecklingen

Period
2019-01-01 till 2020-04-30 (avslutad)

Kommentar
Digital verksamhetsutveckling innebär att arbetssätt och pro-
cesser förbättras och anpassas i samband med att digitalt 
stöd införs. Digitalisering ger effekt och nytta först när den är 
ändamålsenlig för verksamheten och användaren. I samband 
med detta så blir det också naturligt att arbeta med den digi-
tala mognaden, som är ett av sex prioriterade områden i den 
kommunala digitala agendan som gäller 2018 – 2020. Under 
första halvåret 2019 hade digital verksamhetsutveckling genom-
förts inom fem nämnder och i förstudiefas/påbörjats i övriga. 
Vid helåret har verksamhetsutveckling genomförts i sju  
nämnder och förstudiefas/påbörjats i övriga. Under 2020 har 
digital verksamhetsutveckling i någon form skett inom i stort 
sett alla verksamheter starkt pådrivet av coronapandemin. Uti-
från nämnder och bolags redovisning har det skett en ökning 
av den digitala verksamhetsutvecklingen med positiva effekter 
för verksamhet, medarbetare och målgrupper under hela upp-
dragsperioden. Några axplock från hela uppdragsperioden är:

• Skaderapporteringssystem – ger förbättrad uppföljning och 
underlag för förebyggande åtgärder inom internt skydd

• Digital hantering av ärendehanteringssystemet Castor – 
pappersakter slopas för nya ärenden år 2020.  
Skapar tidsvinster för såväl kansli på kommunstyrelsen  
och för handläggare samt ger ökad informationssäkerhet.

• Fritid- och folkhälsonämndens nya boknings- och  
bidragssystem – skapat enklare administration för  
målgrupper och medarbetare.

• Meröppet på biblioteken i Smålandsstenar och Anderstorp 
– ökad tillgänglighet för dels det vanliga lånet av böcker  
och dels samtidigt ökat innehållet i tillgängligheten på tider 
när behovet av bemannat bibliotek är störst.

• Verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt för att 
använda digital teknik för kultur-, kunskap- och informations-
förmedling samt skapande verksamhet

• Portal för viktiga bygghandlingar – ökad informations-
säkerhet och effektivare arbetssätt.

• Inom räddningstjänsten protokollförs kontroller av utrustning 
och fordon digitalt. Protokollet är kopplat till verksamhets-
systemet och då får ansvariga indikationer på brister.

Uppdrag
Kommunfullmäktige ger uppdrag till en eller flera nämnder  
och bolag. Uppdragen ges för en begränsad tid. De som fått 
uppdragen följer upp dem till kommunfullmäktige vid delår och 
helår. I uppföljningen beskrivs vilka åtgärder och aktiviteter 
som gjorts för att genomföra uppdraget.

Gemensam distributionscentral
Utreda förutsättningarna för en gemensam distributionscentral 
för Gislaveds kommun. Utredningen ska omfatta en ekonomisk 
beräkning samt en tidplan för genomförandet och ett förslag 
på organisatoriskt upplägg.

Period
2018-01-01 till 2021-03-31 (pågående)

Kommentar
Uppdraget prioriterades ned under våren 2019. Under hösten 
2019 tillsattes en projektledare för utredningen. En första del-
redovisning gjordes för kommunstyrelsen den 11 mars 2020. 
För att bättre kvantifiera både de faktiska kostnaderna och de 
potentiella vinsterna i arbetstid och utsläppsreduktion som 
samordnad varudistribution kan medföra har kommunen del-
tagit i en workshopserie anordnad av Nationellt centrum för 
kommunal samordnad varudistribution. På grund av covid-19 
sköts workshopsserien fram under året. Utredningen planeras 
och redovisas under första kvartalet 2021.

Minska visstidsanställningar
Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidare-
anställningar, särskilt inom socialnämnden och barn- och  
utbildningsnämnden.

Period
2019-01-01 till 2020-04-30 (avslutad)

Kommentar
I Gislaveds kommun har flera nämnder visstidsanställningar. 
Dessa är av giltiga skäl såsom vikariat, tillfällig anställning på 
grund av projekt eller annat tillfälligt uppdrag, liksom skollagens 
bestämmelser kring begränsningar att tillsvidareanställda 
medarbetare som saknar legitimation.

Inom socialnämnden har situationen på grund av covid-19 
under andra kvartalet 2020, gjort att visstidsanställningarna ökat 
igen, efter att ha minskat något sedan 2018. Fortsatt arbete med 
att schemalägga fast anställda medarbetare, och att använda 
resurspass på ett mer effektivt sätt för att minska andelen viss-
tidsanställda, är inte genomfört på ett optimalt och strukturerat 
sätt. Det är en fortsatt prioriterad aktivitet.
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har testats i olika delar i verksamheten. Drönare används nu 
operativt till exempel inom räddningstjänsten och vi har robot-
medarbetare som i drift genomför vissa delar i våra processer 
inom tre förvaltningar. För att öka den digitala mognaden har 
innovationslabbet också genomfört introduktion av RPA.  
Utifrån nämnders och bolags redovisning kan man konstatera 
att det har skett en ökning av användandet av ny teknik med 
positiva effekter för verksamhet, medarbetare och målgrupper. 
Några axplock på ny teknik som införts:

• Elever med funktionsnedsättningar får med teknikens hjälp 
stöd i att känna ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och 
självständighet. Det sker med kommunikationsstöd i form 
av bildstöd, ljud- och talstöd samt film.

• Inom förskolan har man testat digitalt mikroskop, VR  
och AR mot bakgrund av frågorna; om och hur tekniken 
hjälper barn i förskolan att förstå sin omvärld bättre.

• Digital tillsyn i form av trygghetskameror har ökat.  
För den enskilde innebär detta att nattvilan förbättras.

• Digitala läkemedelsskåp som förbättrar säkerheten  
kring läkemedel.

• Appen Ungdomsmottagningen online (UMO). Här kan  
kommunens ungdomar på ett tryggt och enkelt sätt träffa 
en kurator, sjuksköterska eller barnmorska direkt genom  
ett videosamtal online.

• Lokalvården har investerat i en helt ny maskinpark med  
robotdammsugare och robotgräsklippare. Detta ger en  
förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och möjlighet till 
kostnadseffektivisering då vissa arbetsmoment minskar  
eller försvinner.

• VR-teknik för upplevelser av verksamheter och platser.

• Tekniska arbetar med 3D-underlag vid projekteringar.

• Drönare används bland annat inom räddningstjänsten för 
att effektivisera operativa insatser och inom bygg- och  
miljöförvaltningen för inmätnings-, kart/fotografi- och  
inventeringsuppdrag.

• RPA (robotmedarbetare) finns i nuläget inom livsmedels-
registrering, lön, verksamhetsstöd samt fritid och folkhälsa 
för utskick om påminnelser om medlemskap som snart  
går ut.

• Användning av digital teknik för att öka tillgängligheten till 
våra evenemang och skapande verksamheter. Detta har  
utvecklats på grund av coronapandemin och omfattar  
direktsänd föreläsning, konserter och föreställningar via  
Facebook, digitala bokcirklar, instruktionsfilmer och skapar-
verksamhet via Youtube och Instagram.

• Distansundervisning med hjälp av digital teknik vilket  
förutsätter att arbetssätt ses över och anpassas.

• Inom socialförvaltningen införandet av nytt verksamhets-
system där två system blir ett system. Modern molnteknik 
knyter samman medborgare, myndighet och utförare.

• Digitalt verktyg för behovsbedömning inom funktions-
hinderverksamheten har införts för att möjliggöra en mer 
jämlik biståndsbedömning och trovärdig resursfördelning.

• Digital avläsning av vattenmätare.

• En RPA-plattform (Robotic Automation Process) är uppsatt 
inom innovationslabbet och projekt pågår kring framtida  
organisation och med testpiloter. Idag finns robot-
medarbetare i drift inom kommunstyrelseförvaltningen,  
fritidsförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen.

• E-arkivering tog vid årets början 2019 emot information  
från sex system och vid helåret tas information emot  
från elva system. Största effektiviseringsvinsterna finns i  
förvaltningarna, men även i arkivhantering och besparing  
av arkivytor.

Tre bolag har genomfört verksamhetsutvecklingsinsatser 
såsom digital hantering av felanmälan och arbetsorder, där 
smarttelefoner används i kombination med AB Gislavedhus 
fastighetssystem. Gislaved Energi AB har infört surfplattor för 
tekniker, vilket förenklat beredskapstjänstgöringen samt infört 
kameraövervakning som resulterar i färre resor och större  
kontroll. Ett nytt ärendehanteringssystem har gett enklare  
hantering och tidsbesparing och digitalt låssystem har gett 
ökad säkerhet. Näringslivsbolaget Enter har förbättrat spårbar-
heten genom utökad användning och förändrat arbetssätt 
kring sitt kundvårdssystem Tre bolag har även redovisat  
planerade insatser framåt.

Öka användandet av välfärdsteknologin

Period
2019-01-01 till 2020-04-30 (avslutad)

Kommentar
Användandet av ny teknik och välfärdsteknik är en möjlighet 
att underlätta, bibehålla kvalitet och ge ett ökat värde för  
invånare, brukare och medarbetare. Detta är också ett av de 
sex prioriterade områdena i den kommunala digitala agendan 
som gäller 2018 – 2020. Under uppdragsperioden har ny teknik 
införts och testats inom alla nämnder. Ny teknik har införts inom 
alla bolagen. En viktig del i att öka den digitala mognaden och 
våga använda ny teknik är innovationslabbet där bland annat 
telenärvarorobotar, drönare, RPA (Robotic Automation Process)
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• Informationsutskick kring faderskapsbekräftelser till  
nyblivna föräldrar via brevlådor för digital myndighetspost, 
till exempel med Kivra.

• Digitala kartor för friluftsanläggningar och utegym.

• AB Gislavedshus: Mina sidor, felanmälan, välja autogiro  
och e-faktura.

• Gislaved Energi Koncern AB: Mina sidor och app för att 
läsa av elförbrukning, se fakturor och statistik, göra flytt-
anmälan och en chattfunktion.

• Enter Gislaved AB: Markdatabas, mark för etablering samt 
projektet Enter your way to Gislaved, ett nytt digitalt lås där 
betalkortet används som identifikation för tillträde till platser 
och tjänster såsom konferensrum (Smålandsstenar), simhall 
(Anderstorp) eller hyrcyklar (Gislaved).

Statusbedömning av Gislebadet
Ta fram en statusbedömning av Gislebadet och dess livslängd 
samt totalkostnad för renovering/komplettering av bassängen.

Period
2020-01-01 till 2020-06-30 (avslutad)

Kommentar
Uppdraget slutredovisades i fastighet- och servicenämnden i 
juni. Utredningen innehöll statusbedömning av befintlig simhall 
på Gisleområdet med bedömning av livslängd, renoverings-
behov och kostnadskalkyler. Anläggningen är tidigare ombyggd 
utan att vara optimalt anpassad till vare sig verksamhet, drift 
eller skötsel och begränsar idag verksamhetens utvecklings-
möjligheter på flera områden. Utredningen kartlade även  
effekter och begränsningar i jämförelse med en nybyggnation, 
som närmare har utretts i uppdraget att ta fram jämförande  
totalkostnadskalkyl för nybyggnation av en simhall med slut-
redovisning i höstas.

Resultatet av utredningen gällande statusbedömning av  
befintlig simhall, visade att en renovering och komplettering av 
anläggningen i Gislaved ger en total livslängd på max. 20 – 25 år 
i jämförelse med en nybyggnation som ger en livslängd på  
50 år. Beräknad kvadratmeterkostnad för renovering med en 
kompletterande tillbyggnad på cirka 2 300 m2, är cirka 30 000 
kronor per m2, att jämföras med nybyggnation som bedöms 
hamna på cirka 35 000 – 40 000 kronor per m2 och ger en näst 
intill dubbelt så lång livstid. Sammanfattningsvis kommer det 
krävas stora investeringar i befintlig anläggning för ett relativt 
sett begränsat resultat.

Två intressanta samarbetsprojekt inom koncernen är dels 
användandet av solenergiteknik i koncernens fastigheter och 
dels ett samarbete mellan Gislavedshus och socialförvaltningen 
kring två ’testlägenheter’ för att pröva trygghetsskapande teknik. 
Gislaveds Energi Koncern AB har ett viktigt uppdrag i att ge 
förutsättningar för ökad utbyggnad av bredband, vilket bland 
annat görs genom bidrag. Avtal om stöd har hittills beviljats för 
sex sökande aktörer.

Utveckla e-tjänster
Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare 
som intern verksamhet.

Period
2019-01-01 till 2020-04-30 (avslutad)

Kommentar
Ett ökat utbud av digitala tjänster (e-tjänster) för invånare och 
intern verksamhet förenklar för användaren, ger ökad möjlighet 
att omfördela resurser och ger även underlag för att analysera 
ärendemängden och hur den kan minskas med förebyggande 
insatser. Detta är också ett av de sex prioriterade områdena i 
den kommunala digitala agendan som gäller 2018 – 2020.  
Genom statistik kring våra e-tjänster, kan slutsatsen dras att 
både antalet e-tjänster och användandet av dessa har ökat.  
I statistiken ingår inte de kommunala bolagen. I axplocken 
nedan redovisas däremot de exempel på e-tjänster som AB 
Gislavedshus, Gislaved Energi Koncern AB och Enter Gislaved 
AB har infört. Exempel på nya digitala tjänster:

• Interna e-tjänster inom ekonomiservice, lön- och  
HR-support samt kommunikation.

• Söka, boka och betala en hallbokning.

• Ansökningsprocesser inom räddningstjänsten för tillstånd.

• Ansökan om transportdispenser, nyttjande av offentlig plats 
och flyttning av fordon.

• Ansökan om plats inom förskola och fritidshem.

• Digitalt provverktyg för högstadiet och gymnasiet.

• Flerspråkigt digitalt läromedel med kortfilmer i skolans  
ämnen för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

• Ansöka om ekonomiskt bistånd.

• Lämna orosanmälan.

• Anmäla intresse för tolk.
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Fördjupad översiktsplan Gislaved – Anderstorp
Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra 
samplanering för Gislaved och Anderstorp.

Period
2020-01-01 till 2022-05-31 (pågående)

Kommentar
Styrgrupp för projektet är tillsatt och projektplan framtagen.  
Ett tidigt samråd har hållits med berörda myndigheter kring 
strategiska frågor och avgränsningar. Upphandling har genom-
förts för konsult för översiktlig bebyggelseinventering och  
inventering av kulturmiljöer samt hållbarhetsbedömning. Med 
anledning av situationen med covid-19 kom dialogarbetet 
igång först under hösten vilket gör att fördjupad översiktsplan 
kommer att ligga klar för antagande först våren 2022. Ny tid-
plan är redovisad för kommunstyrelsen den 27 maj och finns 
också med i fullmäktiges planeringsdirektiv för 2021.

Minska barngruppernas storlek i förskolan

Period
2019-01-01 till 2021-12-31 (pågående)

Kommentar
Uppdraget har fått prioriteras ned och kommer att  
redovisas 2021.

Samlings- och servicelokal i Broaryd
Att utreda möjligheter till samlings-/servicelokal i  
centrala Broaryd.

Period
2019-01-01 till 2021-08-31

Kommentar
Utredningen är klar för delrapportering i kommunstyrelsen. 
Den är pausad och inte politiskt behandlad i avvaktan på en 
övergripande bidragsutredning.

Kostnadskalkyler för sim- och badanläggning
Ta fram jämförande totalkostnadskalkyler för sim- och  
badanläggning i Gislaveds kommun. I uppdraget ingår att  
tillhörande tidplaner finns med.

Period
2020-01-01 till 2020-09-30 (avslutad)

Kommentar
Uppdraget slutredovisades i fastighet- och servicenämnden i 
november. Utredningen visade på och jämförde fem olika alter-
nativ för huvudsimhall i Gislaveds kommun och belyste för- och 
nackdelar samt kostnader ur ett fastighets- och verksamhets-
perspektiv. De fem olika alternativen är:

1. Renovering och komplettering av befintlig anläggning.  
Befintlig hall är inte tillgänglig under byggtid. Detta alternativ 
beskrivs i utredningsuppdraget Statusbedömning av Gisle-
badet. Livslängd 20 – 25 år. Kostnad 220 mnkr, +/- 50 mnkr. 
Byggtid två år.

2. Nybyggnation på Gisleområdet med utgångspunkt i dagens 
behov utan hänsyn tagen till eventuella nya eller framtida 
behov. Befintlig anläggning används under byggtiden.  
Livslängd 50 år. Kostnad 300 mnkr. Byggtid två år.

3. Nybyggnation på Gisleområdet med utgångspunkt i fram-
taget lokalprogram där såväl nya som framtida behov har 
beaktats. Befintlig anläggning rivs innan byggnation påbörjas. 
Livslängd 50 år. Kostnad 370 mnkr. Byggtid två år.

4. Nybyggnation med placering på Mossarp bakom brand-
stationen. Befintlig anläggning används under byggtiden. 
Kräver ny detaljplan. Livslängd 50 år. Kostnad 400 mnkr. 
Byggtid 5 år.

5. Nybyggnation med placering på Mossarp/Stötabo.  
Befintlig anläggning används under byggtiden. Kräver mark-
köp, ny infrastruktur, ny detaljplan. Livslängd 50 år. Kostnad 
500 mnkr. Byggtid 5 – 10 år.

Utredningen jämförde livslängd, investeringskostnader, hur 
de olika alternativen påverkar fastighets- och verksamhetsdrift 
till exempel gällande personalkostnader, energiförbrukning nya 
och äldre anläggningar, skillnader i synergieffekter och i vilken 
grad alternativen uppfyller verksamhetens behov lokalmässigt.
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Inom attraktivitet och hållbar utveckling har man arbetat 
för att förbättra förutsättningar för att fler bostäder byggs och 
för att öka användandet av förnyelsebar energi. Arbetet går 
framåt och både antalet installerade solpaneler och andelen 
förnybara drivmedel i kommunkoncernen har ökat. Fiberan-
slutningsgraden i kommunen går åt rätt håll men att öka upp-
kopplingen på landsbygden kommer innebära stora kostnader. 
Gislaved Energi arbetar vidare med att finna ett koncept för 
aktörer som kan öka utbyggnadstakten under 2021.

Inom företagsklimat och näringslivssamverkan arbetar 
man för att öka samverkan med näringslivet. Ett viktigt arbete 
ligger i att konstatera hur kommunen kan förstärka där det redan 
finns aktiviteter, till exempel kopplat till skolan. Kommunen  
behöver även utvärdera hur kommunikationen kan förbättras 
så att det blir mer känt vad kommunen gör och erbjuder.

I Sveriges ledande offentliga arbetsgivare har man  
arbetat med frågor som forskning visar skapar ett hälsosamt 
och hållbart ledarskap. Underlaget som tagits fram kommer 
ligga till grund för kommande arbete med att behålla och  
utveckla både chefer och medarbetare samt för att öka tillit 
och delaktighet på alla nivåer i organisationen. För att stärka 
kulturen är samverkansavtalet med de fackliga organisationerna 
viktig, med målsättningen att alla fackliga parter är inkluderade 
i avtalet, idag står lärarorganisationerna utanför.

Bland uppdragen till nämnder och bolag har sex avslutats 
under året. Till exempel har samtliga arbetat för att öka den  
digitala verksamhetsutvecklingen med ett gott resultat. Även 
utbudet av digitala tjänster för invånare och intern verksamhet 
har ökat. Uppdragen rörande statusbedömning av Gislebadet 
och att ta fram jämförande kostnadskalkyler rörande ny simhall 
har slutförts. I arbetet med ny fördjupad översiktsplan för  
Gislaved och Anderstorp har styrgrupp tillsats och projektplan 
tagits fram. Några uppdrag har försenats och kommer redo-
visas under 2021.

Nyckeltal

Nyckeltal

Utfall Kommentar

Andel ekologiska  
livsmedel 

35,2 Andelen har sjunkit från 39,7% år 2019 
till 35,2% år 2020. Utbudet av ekolo-
giska livsmedel hos leverantörer är god. 
Socialförvaltningen är en av de förvalt-
ningar som köper in mycket livsmedel 
och deras ekonomiska omställning är 
en anledning till varför andelen sjunkit.

Andelen upplevd 
mycket gott eller  
gott bemötande 

86 Bemötandet hos handläggarna har  
oftast bedömts som mycket god eller 
god. Resultatet ligger i nivå med 2019 
års mätning.

Andelen tillgång  
till bredband för 
invånare i Gisla-
veds kommun

82,26 78% av hushållen hade tillgång till fiber-
nät om 100 Mbit/s i mars 2019. Gisla-
veds kommuns bredbandsstrategi inne-
bär att 90% av invånare och näringsliv 
ska ha möjlighet att ansluta sig till bred-
band. Tillgången i tätbebyggt område 
är högre än glesbebyggt.

Sammanfattning kvalitet och måluppfyllnad
Grunduppdrag, mål och uppdrag har levererats med god  
kvalitet trots årets speciella förutsättningar. Det som avviker är 
svårigheterna med prognossäkerhet på grund av det osäkra 
ekonomiska läget till följd av covid-19.

Verksamheternas fokus har varit att leverera trygg och  
säker välfärd- och servicetjänster enligt de rekommendationer 
som finns med anledning av covid-19. Det har gjort att verksam-
heterna anpassat sig på olika sätt för att leverera ett grund-
uppdrag med god kvalitet till invånarna.

Fullmäktiges mål är omfångsrika och kräver ett långsiktigt 
arbete. Förflyttningar framåt har gjorts men pandemin har 
medfört en del förseningar. I målområdet Det goda livet skulle 
dialogarbeten med ungdomar hållas för att bättre förstå orsaker 
till ungas otrygghet. Detta har fått skjutas upp.
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H: Samverkan Återvinning Miljö

G: Stiftelsen Isabergstoppen

F: Enter Gislaved AB

E: Gisletorp Lokaler AB

D: Gislaved Energi Koncern AB

C: AB Gislavedshus

B: Gislaveds Kommunhus AB

A: Gislaveds kommun

Kommunen
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god  
ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt det  
finansiella målet: Resultatnivån under femårsperioden 
2018 – 2022 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år.

Det finansiella målet har i samband med antagande av 
”Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022 – 2024” ändrats till att 
omfatta två finansiella mål nämligen:

• Årets resultat ska som genomsnitt uppgå till minst 35 mnkr 
per år för perioden 2020 – 2030 (år 2020 inkluderar upp-
arbetning från och med 2017).

• Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 69% 
(exkl. pensionsåtaganden) per år för perioden 2020 – 2030 
(år 2020 inkluderar upparbetning från och med 2017).

Kommunkoncernens investeringar uppgick till 238 mnkr  
vilket är en lägre nivå än 2019 (324 mnkr). Investeringsnivån 
kommer att öka ytterligare under perioden fram till 2030.  
Den sammanvägda bilden av resultatet för kommunkoncernen 
är en välmående koncern som har ekonomiska förutsättningar 
att hantera de framtida utmaningarna. Samtliga bolag har en 
verksamhet som efterlever ägardirektiven.

Investeringar

Finansiell analys

Modell för finansiell analys
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge 
används en modell som är framtagen av Kommunforskning  
i Väst (Kfi) vid Göteborgs universitet. Den bygger på fyra  
finansiella aspekter:

• resultat
• kapacitet
• risk
• kontroll

Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den finan-
siella utvecklingen, av lång- respektive kortsiktig betalnings-
beredskap 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.

Varje perspektiv inleds med en översiktlig analys av hela 
kommunkoncernens (kommunen och dess bolag) finansiella 
ställning för att sedan mer djupgående analysera kommunen.

Resultat

Kommunkoncernen
2020 års resultat för kommunkoncernen är ett mycket bra  
resultat. Det höga resultatet beror framför allt på kommunens 
höga resultat men även på bra resultat för bolagen. Det positiva 
resultatet för AB Gislavedshus beror framför allt på lägre under-
hållskostnader än planerat samt högre intäkter. Bolagen be-
skrivs mer utförligt i årsredovisningens avsnitt för verksamhets-
berättelser. Nedanstående resultat är efter genomförda 
koncerninterna elimineringar.

Resultat

(mnkr) 2020 2019 2018

Kommunkoncernen (sammanställd) 154,6 33,0 35,7

Gislaveds kommun 132,9 12,1 4,9

Gislaveds Kommunhus AB 2,0 3,0 2,3

AB Gislavedshus 18,5 10,6 11,7

Gislaved Energi Koncern AB 6,4 8,0 13,6

Gisletorp Lokaler AB 0,3 0,5 1,0

Enter Gislaved AB 0,3 0,2 0,9

Stiftelsen Isabergstoppen (90,7%) 2,8 4,7 4,1

Samverkan Återvinning och Miljö (34%) 0,9 0,3 0,01
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mnkr

Resultat Finansiellt mål Budget Plan

-1
7

-1
8

-1
9

20
20 -2

1

-2
2

-2
3

-2
4

20
25 -2
6

-2
7

-2
8

-1
6

0

20

40

60

80

100

120

140

Den stora avvikelsen för skatteintäkter och generella stats-
bidrag förklaras framför allt av de särskilda statsbidrag som har 
tillskjutits kommunerna som följd av covid-19 och dess effekt på 
skatteunderlagets utveckling som har blivit lägre än budgeterat 
som följd av covid-19. Om statsbidrag för covid-19 exkluderas 
skatteintäkterna blir avvikelsen mot budgeterade skatteintäkter 
–24 mnkr. Dessa generella statsbidrag som har tillskjutits landets 
kommuner baserades på de prognoser som staten gjorde  
under pandemins inledande skede, prognoser som indikerade 
på avsevärt sänkt skatteunderlag.

Överskottet för arbetsgivaravgifter, avtalsrörelsen samt 
pensioner beror på en för högt budgeterad nivå vilket är  
åtgärdat i budget 2021.

Den totala budgetavvikelsen för nämnderna uppgår till +1,1% 
vilket får anses vara mycket bra under ett så turbulent år som 
2020. Att nämnderna totalt sett klarar den budgeterade nivå 
får ses som mycket positivt inför framtiden och de utmaningar 
som finns att ta hand om.

Socialnämndens underskott på 2,9 mnkr förklaras framför 
allt av ett ökat antal orosanmälningar och en ökning av externa 
placeringar. Tomma lägenheter inom vård- och omsorgsboen-
den har inneburit intäktsförluster. Socialnämnden har erhållit 
25,8 mnkr i statsbidrag för direkta kostnader som följd av 
covid-19. Utöver detta har verksamheten belastats av indirekta 
kostnader i form av minskade intäkter i restauranger, minskad 
beläggning på boenden, ökat antal orosanmälningar med 
mera. Indirekta kostnader täcks inte av statsbidrag.

Resultat i relation till finansiellt målFinansiella mål
Måluppfyllelse 2017–2030

  Finansiellt mål 1

”Resultatnivån under femårsperioden 2018 – 2022 ska uppgå  
till i genomsnitt minst 30 mnkr per år” samt det omarbetade 
målet ”Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 35 mnkr 
per år för perioden 2017– 2030”.

Avstämning:
Resultatet för 2020 uppgår till 132,9 mnkr och beaktat 2017 till 
och med 2019 års resultat och planerat resultat för 2021 – 2030 
kommer både det gamla och nya målet att uppnås. Det nya 
målet blir med nuvarande planeringsförutsättningar ett genom-
snittligt resultat på 37 mnkr.

  Tillkommande finansiellt mål 2

Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 69%  
(exklusive pensionsåtaganden) per år för åren 2017– 2030.

Avstämning:
Soliditetsmåttet för 2020 uppgår till 65% och beaktat 2017 och 
2018 års soliditet och planerad soliditetsnivå för 2021 – 2030 är 
den genomsnittliga soliditetsnivån 70%. Målet uppnås.

Både resultat och soliditetsmått för åren 2017 till 2030  
underlättar det framtida arbetet med att anpassa resultat och 
investeringar till en nivå som är i samklang med de finansiella 
målen.

Årets resultat
Kommunens resultat 2020 blev 132,9 mnkr, vilket är 98 mnkr 
bättre än budgeterad nivå. Det höga resultatet förklaras till 
största delen av följande avvikelser gentemot budgeterad nivå:

• Nämnder/styrelser +19 mnkr

• Avskrivningar –3 mnkr

• Pensionskostnader +19 mnkr

• Arbetsgivaravgifter +13 mnkr

• Avtalsrörelsen +13 mnkr

• Skatteintäkter och generella statsbidrag +32 mnkr

• Uppbokad försäkringsersättning +6,5 mnkr

• Räntenetto –1,7 mnkr

Merparten av ovanstående beskrivna budgetavvikelse är 
att betrakta som engångskaraktär för år 2020. Antingen har 
avvikelsen omhändertagits i budget 2021 eller så har avvikelsen 
varit av engångskaraktär för 2020.
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Med utgångspunkt i att årets resultat når upp till de finansi-
ella målen ligger 2020 års investeringsvolym på en långsiktigt 
hållbar nivå och en nivå som kan öka till 150 mnkr. I ett lång-
siktigt perspektiv är det av stor vikt att taket för investerings-
nivån är cirka 150 mnkr så länge driftresultatet följer det finansi-
ella resultatmålet för perioden 2017– 2030, plus 35 mnkr i 
genomsnitt per år. Om den genomsnittliga investeringsnivån 
stiger över 150 mnkr får det till följd att det finansiella resultat-
målet måste höjas.

Under året har investeringar för 15 mnkr genomförts inom 
vattenverksamhet, 13 mnkr för diverse reinvesteringar med 
mera. Projektet Glashuset i Gislaved slutfördes under 2020  
efter investeringar motsvarande 30 mnkr under perioden 
2017– 2020.

Samtidigt pågår planering för fler nya förskolor och idrotts-
anläggningar i kommunen. Det förbereds även för olika sam-
hällsinvesteringar med mål att skapa en samhällsutveckling  
för att bidra till att uppnå kommunens vision.

Under 2020 har byggnation av reningsverk i Sunnaryd  
påbörjats och beräknas vara klart under 2021.

NettoinvesteringarKommunstyrelsens överskott med 8,6 mnkr (+5,3%) för-
klaras framför allt av flera vakanta tjänster, ej använda projekt-
medel och lägre utbildningsinsatser bland annat som en effekt 
av covid-19.

Gislaveds kommun har totalt sett beviljats statsbidrag med 
28,3 mnkr avseende direkta kostnader för covid-19.

Budgetavvikelse per nämnd

 
(mnkr)

 
Budget

 
Utfall

 
Avvikelse

Avvikelse  
i %

Barn- och  
utbildningsnämnden 801,0 802,1 –1,1 –0,1%

Tekniska nämnden 45,5 42,5 +3,0 +6,4%

Socialnämnden 597,3 600,3 –3,0 –0,5%

Räddningsnämnden 34,7 34,7 0 0%

Fritid- och  
folkhälsonämnden 50,1 47,7 +2,4 +4,8%

Fastighet- och  
servicenämnden 6,1 0 +6,1 –

Kulturnämnden 34,9 32,7 +2,2 +6,4%

Bygg- och  
miljönämnden 15,9 15,0 +0,9 +5,3%

Kommunstyrelsen 157,4 149,2 +8,2 +5,2%

Överförmyndar-
nämnden 3,4 3,0 +0,4 +12,8%

Totalt 1 746,3 1 727,2 +19,1 +1,1%

En utförligare beskrivning av respektive nämnds verksam-
het för 2020 finns beskrivit i avsnitt Verksamhetsberättelser  
för Nämnder.

Det höga resultatet för 2020 kommer att underlätta arbetet 
att klara framtida höga investeringsnivåer i och med att de  
finansiella målen blir lättare att uppnå vilket är en förutsättning 
för en genomsnittlig investeringsnivå på 150 mnkr per år  
under perioden 2017– 2030.

Årets investeringar
Den samlade investeringsvolymen för 2020 uppgick till 
103 mnkr. Av den beviljade årsbudgeten på 114 mnkr har  
86% disponerats under 2020. I en jämförelse med landets 
kommuner är budgetföljsamheten för investeringar god i  
Gislaveds kommun.
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Kommunen
Soliditet och skuldsättningsgrad

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga  
kapacitet är att se på utvecklingen av det finansiella handlings-
utrymmet. Detta mäts genom soliditet.

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. Vid en finansiell analys är det soliditetens för-
ändring som är av intresse, inte dess storlek.

Kommunens soliditet för 2020 ligger på 63,9%, vilket är en 
försämring mot föregående års 68,1%. Denna försämring beror 
på en ökad belåning samt ökade kundfordringar.

Soliditeten medräknat skulderna utanför balansräkningen 
(pensioner intjänade före 1998 i den så kallade ansvarsförbindel-
sen) har ökat med 1,0 procentenheter till 36,4%, vilket innebär 
en förbättring som beror på minskad pensionsskuld.

Den del av tillgångarna som finansieras med främmande 
kapital benämns skuldsättningsgrad och är soliditetens mot-
sats. För 2020 har kommunen en låneskuld på 197 mnkr. 
Kommunen har även kortfristiga skulder (till exempel leveran-
törsskulder) och avsättningar. Den aktuella skuldsättnings-
graden har ökat från 32% till 36%.

Genom att efterleva de finansiella målen kommer lånen 
fram till år 2030 att öka och soliditeten beräknas att uppgå  
till 65%.

Risk och kontroll

Kommunkoncernen
En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen under  
ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella problem. Koncernen bör upp-
rätthålla en sådan betalningsförmåga att man kan betala sina 
löpande utgifter utan att behöva låna kortsiktigt.

Ett mått som visar den kortsiktiga betalningsförmågan är 
kassalikviditeten.

Koncernen redovisade 2020 en kassalikviditet på 90%  
vilket är avsevärt bättre än tidigare år. Förbättringen beror på 
en ökning av likviditetsnivån. Kassalikviditeten kommer att 
sjunka under kommande år därför att likviditeten för 2020 var 
onödigt hög.

Kapacitet

Kommunkoncernen
I förhållande till 2018 har koncernens soliditet försämrats och 
uppgår för 2020 till 57%. Denna försämring beror framför allt 
på historiskt hög investeringsnivå för Gislaveds kommun i för-
hållande till resultatnivåerna. AB Gislavedshus har haft höga  
investeringsnivåer under 2020 vilket har sänkt soliditetsnivån. 
Utifrån bolagens och kommunens kommande investerings- 
och resultatnivåer kommer den planerade soliditetsnivån att 
ligga på en långsiktigt hållbar nivå.

Soliditet 

(%) 2020 2019 2018

Kommunkoncernen (sammanställd) 57,0 59,1 58,8

Gislaveds kommun 63,9 68,0 68,1

Gislaveds Kommunhus AB 97,8 90,2 91,9

AB Gislavedshus 46,1 47,5 47,4

Gislaved Energi Koncern AB 48,1 47,7 45,0

Gisletorp Lokaler AB 57,6 71,6 80,8

Enter Gislaved AB 54,8 41,4 48,7

Stiftelsen Isabergstoppen (90,7%) 46,1 46,1 44,8

Samverkan Återvinning och Miljö (34%) 1,9 0,3 –0,3

En viktig parameter för att avläsa koncernens långsiktiga 
kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten. Soliditeten 
påverkas av en förändrad balansomslutning samt hur resultatet 
utvecklas över tiden.

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

Den sammanvägda bilden av kapaciteten för kommun-
koncernen är att den har en god nivå. I och med att investe-
ringsnivåer samt ägardirektiv hanteras aktivt av moderbolag 
samt kommunfullmäktige sker en löpande uppsikt av bolagen.
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Förvaltningsberättelse

Kassalikviditet, kommunen

(%) 2020 2019 2018

Inklusive semesterskuld 84,7 25,6 38,7

Exklusive semesterskuld 109,1 33,1 49,2

Borgensåtagande och skuldsättning
När en kommun ska bedömas ur ett riskperspektiv är det  
viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns. Gislaveds 
kommun har borgensåtagande per 2020-12-31 på 542 mnkr, 
varav 532 mnkr avser borgen för kommunens bolag och  
stiftelser. 9,6 mnkr är kommunens externa borgensåtaganden 
avseende framför allt föreningar.

Kommunen har en låneskuld som uppgår till 196 mnkr. 
Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB  
efter upphandling.

Sammanfattning finansiell analys
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksamheten 
med ett aktivt arbete utifrån en styrmodell som utgår från vision, 
kritiska kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag samt finansiella mål. 
Den sammanfattande bilden av Gislaveds kommun utifrån ett 
finansiellt perspektiv är en kommun med god grundekonomi. 
Detta avspeglas bland annat i en hög soliditet, god budget-
följsamhet och låg belåning.

Å andra sidan visar den finansiella analysen att den ekono-
miska styrkan under de senaste åren har försämrats till följd av 
höga investeringsnivåer i relation till respektive års resultatnivå. 
För perioden 2015 – 2019 var det genomsnittliga resultatet 
27 mnkr och det genomsnittliga investeringsnivån har uppgått 
till 131 mnkr. Utifrån det finansiella målet som för denna period 
var 30 mnkr/år är en investeringsnivå på 131 mnkr en för hög 
nivå utifrån bibehållen grundekonomi.

Det finns delar i den finansiella analysen som signalerar  
att det kommer att krävas en än mer aktiv styrning för att det 
finansiella läget inte ska försämras mer än vad de finansiella 
målen anger, ett sådant område är verksamheternas netto-
kostnader. Socialnämnden redovisar ett underskott för 2020 
vilket kommer att kräva verksamhetsmässiga åtgärder.  
Samtliga nämnder står inför utmaningen att anpassa netto-
driftkostnaderna efter invånarnas behov och en förändrad  
demografisk struktur.

Under åren fram till 2030 står kommunen inför utmaningen 
att klara det ökade kravet på investeringar, ett krav som  
kommer att kräva att det finansiella målet 35 mnkr för denna 
period uppnås.

Även kommunkoncernen visar ur ett finansiellt perspektiv 
en mycket god grundekonomi som med en fortsatt god  
planering kommer att klara de framtida utmaningarna.

Kassalikviditet 

(%) 2020 2019 2018

Kommunkoncernen 90 45 62

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets slut en 
outnyttjad checkkredit på 100 mnkr för koncernen.

En av de större riskerna för koncernen är ränteutvecklingen 
avseende låneskulden 718 mnkr. Denna låneskuld fördelas 
framför allt på bostadsbolaget, energibolaget samt kommunen. 
Det är av stor vikt att kommunen och bolagen har en ränte-
strategi som ska motverka effekten av snabba negativa ränte-
förändringar. Genom en aktiv koncernstyrning av investeringar 
och resultatutveckling ska inte skuldökning och ränteeffekter 
bli någon stor belastning för koncernen.

Den sammanvägda bilden av risk och kontroll för koncernen 
är att den har en fortsatt god nivå.

Kommunen
En förutsättning för att kommunallagens bestämmelser om god 
ekonomisk hushållning ska kunna uppnås är att kommunen 
har en balanserad likviditet samt att kommunfullmäktiges  
beslut om internkontroll efterlevs.

Likviditet

Likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalnings-
förmåga. Den kan visas som omsättningstillgångar i relation  
till kortfristiga skulder, kassalikviditet. Om måttet är 100%  
innebär det att omsättningstillgångarna är lika stora som de 
kortfristiga skulderna. Ju lägre tal, desto större är risken att  
likviditetsbrist uppstår.

I kommunens kortfristiga skulder för 2020 (totalt cirka 
476 mnkr) ingår en semesterlöneskuld på cirka 106 mnkr som 
troligen inte kommer att omsättas under det närmaste året. 
Bortsett från semesterlöneskulden uppgår årets kassalikviditet 
till 109%. Kassalikviditeten påverkas positivt av att kommunen 
har en outnyttjad checkkredit på 100 mnkr. Jämfört med 2018 
har kassalikviditeten ökat vilket framför allt beror på en ökning 
av likviditetsnivån. Likviditeten har ökat kraftigt från 2018 års 
nivå 41 mnkr till 239 mnkr år 2020. Likviditetsnivån är för hög 
vilket beror på att tidigt under 2020 ökades låneskulden som 
följd av en alltför låg likviditet (även checkkrediten utnyttjades). 
Därefter kom statens kraftiga utbetalning av stöd för att mot-
verka effekten av pandemin, en effekt som inte uppstod, vilket 
innebar att likviditeten blev onödigt hög. Målsättningen är att 
likviditeten ska ligga runt 50 mnkr.
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Förvaltningsberättelse

Sammantagen bedömning av resultat och 
effekter av verksamheten
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 fort-
sätta på den inslagna vägen så att det sprider sig hela vägen 
på alla nivåer och till alla medarbetare.

Den sammanfattande bedömningen av 2020 års resultat 
för kommunkoncernen är ett mycket bra resultat. Det höga  
resultatet beror framför allt på kommunens höga resultat men 
även på bra resultat för bolagen. Utifrån bolagens och kommu-
nens kommande investerings- och resultatnivåer kommer den 
planerade soliditetsnivån att ligga på en långsiktigt hållbar nivå.

Den totala budgetavvikelsen för nämnderna uppgår till 
+1,1% vilket får anses vara mycket bra under ett så turbulent år 
som 2020. Att nämnderna totalt sett klarar den budgeterade 
nivå får ses som mycket positivt inför framtiden och de ut-
maningar som finns att ta hand om.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 
129,2 mnkr. Denna nivå är hög vilket kopplas till kommunens 
höga resultat för 2020.

Det finansiella målet enligt budget 2020 ”Resultatnivån  
under femårsperioden 2018 – 2022 ska uppgå till i genomsnitt 
minst 30 mnkr per år” uppnås men även de båda finansiella 
målen som anges i budget 2021 blir lättare att uppnå i och 
med 2020 års positiva resultat.

Den sammanvägda bilden av resultatet för kommun-
koncernen är en välmående koncern som har ekonomiska för-
utsättningar att hantera de framtida utmaningarna. Samtliga 
bolag har en verksamhet som efterlever ägardirektiven.

Balanskravsresultat
Uppfyllt balanskravet även i år

Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen ha sin 
ekonomi i balans och varje räkenskapsår redovisa högre  
intäkter än kostnader efter att realisationsvinster har räknats 
bort. Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet 
och bygga upp medel för reinvesteringar. Gislaveds kommun 
har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000 och har 
därmed inga negativa balanskravsresultat att reglera från  
tidigare år. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår  
till 129,2 mnkr. Denna nivå är hög vilket kopplas till kommunens 
höga resultat för 2020.

Balanskravsutredning 

(mnkr)

Årets resultat enligt resultaträkning 132,9

Samtliga realisationsvinster –3,6

Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet 0

Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjustering 129,2

Reservering till (RUR) 110,5

Disponering från RUR 0

Årets balanskravsresultat 18,7

Resultatutjämningsreserv
Gislaveds kommun har ett, av fullmäktige antaget, regelverk 
för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR). Detta regelverk ger kommunen möjlighet att reservera 
delar av positiva resultat. Tidigare års överskott kan sedan  
användas för att jämna ut minskade skatteintäkter enskilda år 
vid lågkonjunktur. Ingående RUR uppgår till 141 mnkr och för 
2020 kan ytterligare avsättning göras i och med att balans-
kravsresultatet är högre än 1% av skatter och generella stats-
bidrag, utgående RUR uppgår därmed till 252 mnkr.
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Förvaltningsberättelse

Ett mer systematiskt arbetssätt än tidigare kring arbets- 
miljö och hälsoarbete ska underlätta för chefer i deras arbete 
och ge förutsättningar för bättre dialog med medarbetare  
inom området.

Att det finns mål kring arbetsmiljö ger stabilitet i arbetet  
och ger både tyngd och stöd i att det är viktigt för att kunna 
arbeta för att behålla både medarbetare och chefer inom  
Gislaveds kommun.

Total sjukfrånvaro i kommunen 

(%) 2020 2019 2018

Total sjukfrånvaro av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid

 
7,9

 
6,5

 
6,7

Långtidsfrånvaro 

(%) 2020 2019 2018

Andel av sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer

 
 

36,9

 
 

48,7

 
 

44,3

Sjukfrånvaro fördelat på kvinnor och män

(%) 2020 2019 2018

Kvinnor 8,7 7,2 7,4

Män 4,8 3,7 4,0

Sjukfrånvaro i åldersgrupper 

(%) 2020 2019 2018

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år  
eller yngre 7,2 5,6 6,3

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 – 49 år 8,4 6,9 6,4

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år  
eller äldre

 
7,7

 
6,4

 
7,0

Väsentliga personalförhållanden
Gislaveds kommun är kommunens största arbetsgivare.  
I december 2020 hade kommunen 2 723 medarbetare med 
månadslön, av vilka 2 482 var tillsvidareanställda. Andelen tid 
för timavlönade och antalet övertidstimmar har ökat under året 
utifrån covid-19 jämfört med året innan.

De allra flesta av kommunens medarbetare är tillsvidare-
anställda med månadslön. Nära 91% av personalstyrkan med 
månadslön hade en tillsvidareanställning under 2020. Stora 
delar av kommunens verksamheter är kvinnodominerade, även 
om andelen män har ökat något de senaste åren. Medelåldern 
bland medarbetarna har under de senaste åren minskat.  
Under 2020 är medelåldern 42 år.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaronivåerna skiljer sig mellan kommunens förvaltningar 
från räddningstjänsten 2,4%, till socialförvaltningens 12,3%. 
Skillnaderna mellan förvaltningarnas sjukfrånvaro kan till stora 
delar förklaras av karaktären på arbetet, till exempel i vilken  
utsträckning medarbetare arbetar människonära. Olika nivåer 
kan även förklaras av skillnader i verksamheterna avseende 
personalens ålder, sammansättning, hur verksamheten är  
organiserad och leds, och vilka förutsättningar medarbetare 
har för att utföra förväntat arbete. Det bedöms dock inom flera 
förvaltningar finnas potential att minska sjukfrånvaron genom 
att aktivt analysera och arbeta förebyggande med frågor om 
hälsa och sjukfrånvaro, liksom frågor som handlar om sjukfrån-
varo som beror på organisatoriska faktorer. Här är kommun-
hälsan ett viktigt stöd.

Utvecklingen av, och det som påverkar, sjuktalen är kom-
plex. Det finns ett flertal olika faktorer som kan tänkas påverka 
sjukfrånvaron, både inom och utom arbetsgivarens räckhåll. 
Försäkringskassans bedömning är att antal nya sjukskrivningar 
och längden på sjukskrivningar under de åren har stabiliserats, 
med en viss tendens till minskning i både antal och längd. En 
orsak till detta är framför allt Försäkringskassans bedömningar 
av rätt till sjukpenning. Men sjukfrånvaron påverkas inte bara 
av försäkringssystemet utan är beroende av såväl privatliv som 
arbetsliv.

Kommunhälsan har ett fortsatt viktigt uppdrag att arbeta 
proaktivt och stödjande tillsammans med HR-konsulter för att 
minska och förebygga ohälsa på arbetsplatserna. Utbildnings-
insatser i rehabilitering, arbetsmiljö och organisatorisk hälsa är 
fortsatt viktigt.
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Rekryteringar, personalrörlighet  
och pensioner
Gislaveds kommun genomför under ett år flera hundra rekryte-
ringar. De flesta sköts av den centrala bemanningsenheten som 
rekryterar de flesta av kommunens intermittent anställda men 
även ger stöd i chefsrekryteringar, där kommunen har en  
anställd rekryterare som också är certifierad testare. Det största 
rekryteringsbehovet förklaras av personalrörlighet, det vill säga 
att medarbetare byter tjänst inom kommunen (intern rörlighet) 
eller helt lämnar kommunen (extern rörlighet).

Under 2020 har 64 medarbetare valt att gå i pension.  
Den genomsnittliga pensionsåldern varierar mellan olika  
yrkesgrupper, men ligger totalt sett på samma nivå som  
föregående år, 64,9 år.

Sjukfrånvaro per nämnd 

 
(%)

2020  
totalt

2019  
totalt

2018  
totalt

Barn- och utbildningsnämnden 6,6 5,1 5,1

Bygg- och miljönämnden 4,8 4,5 2,8

Fastighet- och servicenämnden 5,5 4,8 5,5

Fritid- och folkhälsonämnden 9,5 6,3 4,1

Kommunstyrelsen 3,9 3,4 5,2

Kulturnämnden 7,4 6,7 7,2

Räddningsnämnden 2,4 2,9 4,4

Socialnämnden 12,3 9,9 9,6

Tekniska nämnden 6,2 4,4 6,2

Totalt kommunen 7,9 6,5 6,7
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Välfärdens utmaningar ställer höga krav på styrning och led-
ning. En längre tid framöver kommer allt färre att finnas i arbets-
för ålder och på så sätt kunna dels bemanna verksamheten 
samt att skatteunderlaget kommer att minska. Viktiga avväg-
ningar kommer att behöva göras för att utveckla kommunen 
både som plats och organisation samtidigt som resurser, både 
finansiella och personella kommer att minska. Hela kommunen 
behöver arbeta tillsammans och öka innovationskraften för att 
möta invånarnas behov av välfärd och tjänster, samtidigt som 
resurserna utnyttjas effektivt. En flexibel organisation, helhets-
perspektiv och samarbete är framgångsfaktorer. Hela organi-
sationen behöver arbeta aktivt, både operativt och strategiskt 
med kompetensförsörjningen, för att behålla och rekrytera 
kompetens. Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för 
framtidens personalförsörjning.

Ett fortsatt fokus behövs för att utveckla former för kommu-
nikation, både internt och externt. Digitalisering och automati-
sering innebär både möjligheter och utmaningar. Invånarnas 
och organisationens behov av digitala tjänster ökar, liksom 
konkurrensen om arbetskraften. Samtidigt som kommunen 
måste bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet 
med de ekonomiska förutsättningar som finns.

Kommunens ekonomi på sikt
Landets kommuner står inför ett fortsatt ökat demografiskt 
tryck som medför ökade kostnader vilket ska ställas i relation 
till en konjunktur som mattas av vilket innebär lägre tillväxt i 
skatteunderlaget som i sin tur innebär en lägre ökningstakt  
av kommunernas skatteintäkter. Detta sammanvägt innebär 
svårigheter för landets kommuner att upprätthålla en nöd-
vändig resultatnivå. Det kommer att krävas en god planering 
och styrning.

För att klara dessa ekonomiska utmaningar har Gislaveds 
kommun antagit finansiella mål för perioden 2017 – 2030 samt 
att organisationen arbetar utifrån en planeringshorisont fram  
till 2030-talet.

Förväntad utveckling
Covid-19 kommer fortsätta ställa nya krav på kommunens  
organisation. Att långsiktigt kunna möta den nya vardagen för 
våra invånare ställer stora krav på ledning och samordning av 
restriktioner och nya behov som uppstår internt för medarbe-
tare och verksamhet, och externt för invånare och företag.  
Arbetsuppgifter som har fått skjutas fram, kommer att innebära 
en pressad arbetssituation för medarbetarna och kommer att 
kräva en stark prioritering från ledningen. Många verksamheter 
kommer att känna av effekter av den rådande coronapandemin 
lång tid framöver.

Kommunikation och möten mellan invånare, kommun 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. En utveckling 
av att nå invånarna på andra arenor eller i andra former än de 
traditionella behöver utvecklas för att nå större del av invånarna 
för att skapa dialog och ta tillvara på deras synpunkter.

Gislaveds kommun behöver arbeta ännu mer för hållbar  
utveckling, i alla perspektiven. Att fortsätta prioritera arbetet 
enligt FN:s globala mål i Agenda 2030 för att dels bidra till den 
stora helheten, men också för att göra det som en naturlig del 
av det ordinarie arbetet.

Det kommer att bli viktigt att samhällsutvecklingen tar fart 
och förbereder och underlättar de utmaningar som kommunen 
står inför som till exempel kompetensförsörjning och uppväx-
lingen kring digitaliseringen för att stå rustade framåt.

Befolkningen blir allt äldre, de yngre ökar samt de i arbets-
för ålder minskar. Automatisering och samverkan med civil-
samhället är några vägar att möta utmaningarna. Gislaveds 
kommun behöver ha ständigt fokus på etablering och inklude-
ring av nya invånare och arbeta för att öka attraktiviteten och 
invånarnas stolthet över sin kommun.
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Förvaltningsberättelse

Kommunkoncernens låneskuld

Denna höga investeringsnivå kommer att innebära en ökad 
belåning vilket är möjligt att genomföra i och med att de ingå-
ende bolagen samt kommunen har en god grundekonomi  
men det krävs en fortsatt god och långsiktig planering för att 
klara dessa nivåer.

Kommunkoncernens investeringsnivå

Diagrammet ovan visar kommunens resultat i förhållande  
till fullmäktiges finansiella mål. För åren 2017 – 2030 har budget 
och plan utformats baserat på att kommunen ska nå de  
finansiella målen om ett genomsnittligt resultat på 35 mnkr/år 
för perioden 2017 – 2030.

Den främsta utmaningen under kommande period 
(2021 – 2030) blir att klara de finansiella målen samtidigt som 
behoven av investeringar kan komma att uppgå till 1,5 mdkr  
eller mer. Eftersom en hög investeringsnivå påverkar resurserna 
till löpande drift inom verksamheterna måste en ständig av-
vägning göras mellan önskvärd storlek på resultat och storlek 
på planerade investeringar.

De aktuella förutsättningarna ställer krav på översyn av både 
kvalitet och ekonomi inom kommunens drift. Vid en jämförelse 
med liknande kommuner i kommun- och landstingsdatabasen 
Kolada håller Gislaved i dagsläget en hög kvalitet inom sina  
olika verksamheter och framför allt inom äldreomsorg.

Även Gislaveds kommunkoncern står inför stora investerings-
nivåer för att bland annat klara den demografiska förändringen 
samt reinvesteringar.

Resultat i relation till finansiellt mål
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Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning (verksamheten)
Nämndernas resultat resulterade för 2020 i ett överskott  
med 19 mnkr. Respektive nämnds utfall redogörs för mer  
ingående under det avsnitt i årsredovisningen som beskriver 
nämndernas verksamheter.

Att nämnderna totalt sett klarar den budgeterade nivå 
(+1,1% budgetavvikelse) får ses som mycket positivt utifrån  
de utmaningar som verksamheten har ställts inför under 2020 
och då framför allt effekterna av covid-19. Verksamheten har 
fått stora statsbidrag för att täcka direkta kostnader som följd 
av covid-19 men verksamheten har belastats med stora indi-
rekta kostnader vilka inte har täckts med statsbidrag utan har 
omhändertagits i 2020 års resultat.

Det finns delar som till följd av covid-19 som har minskat 
kommunens kostnader som att vissa medel till projekt inte an-
vänts och fler tjänster har varit vakanta liksom att kostnader för 
utbildning av kommunens personal har minskat.

Driftredovisning

 
(tkr)

 
Intäkt

 
Kostnad

Utfall  
2020

Utfall  
2019

Budget 
2020

Budget
avvikelse 2020

Kommunstyrelsen 60 324 –209 516 –149 192 –96 899 –157 363 8 138

Överförmyndarnämnden 1 116 –4 096 –2 980 –3 146 –3 418 438

Räddningsnämnden 15 403 –50 118 –34 715 –36 700 –34 752 37

Tekniska nämnden 101 839 –144 370 –42 531 –44 229 –45 461 2 930

Bygg- och miljönämnden 23 665 –38 704 –15 039 –13 234 –15 881 842

Socialnämnden 369 976 –970 283 –600 307 –640 174 –597 335 –2 973

Fritid- och folkhälsonämnden 8 071 –55 784 –47 713 –44 654 –50 103 2 390

Barn- och utbildningsnämnden 728 406 –1 530 542 –802 135 –817 446 –801 005 –1 130

Kulturnämnden 5 315 –37 971 –32 656 –33 566 –34 899 2 243

Fastighet- och servicenämnden 355 893 –355 833 60 –376 –6 123 6 183

Summa nämnder 1 670 008 –3 397 217 –1 727 208 –1 730 424 –1 746 340 19 098
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning (netto)

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

 
Avvikelse

 
Använt %

Bokslut 
2019

Kommunstyrelsen –12 000 –5 083 6 917 42,36 –712

Överförmyndarnämnden

Räddningsnämnden –6 200 –4 627 1 573 74,63 –3 845

Tekniska nämnden –47 000 –41 124 5 876 87,50 –36 598

Bygg- och miljönämnden –100 –97 3 96,70 –100

Socialnämnden –2 000 –1 993 7 99,63 –6 650

Fritid- och folkhälsonämnden –200 –234 –34 116,82 –1 671

Barn- och utbildningsnämnden –2 000 –1 801 199 90,04 –6 446

Kulturnämnden –1 500 –1 424 76 94,96 –2 141

Fastighet- och servicenämnden –43 000 –42 530 470 98,91 –111 855

Summa investeringar –114 000 –98 913 15 087 801,55 –170 018

därav

Skattefinansierade investeringar –94 000 –80 403 13 597 85,54 –148 805

Taxefinansierade investeringar –20 000 –18 509 1 491 92,55 –21 213

Större investeringsprojekt

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Möbler och inventarier 16 747 13 911

Fordon och maskiner 7 133 10 214

Nytt ekonomisystem 12 000 3 719

Combine – nytt verksamhetssystem  
till socialförvaltningen

 
1 600

 
1 517

Nytt HR-system 1 157

IT – trådlös nätverksutbyggnad 4 000 4 292

Moforsvillan ombyggnation 2 337

Stora fastighetsåtgärder 14 000 14 207

Stora investeringar inom gata 4 800 7 029

Stora investeringar inom va 13 800 14 921

Drift- och investeringsredovisning
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Särskilt prioriterade investeringar

 
(tkr)

Ackumulerat  
utfall

Ackumulerad 
budget

Slutprognos 
projekt

Glashuset i Gislaved 29 873 30 800 2020-10-01

Skolomorganisationen Anderstorp 164 0

Central förskola i Gislaved 107 0

IT – nät 4 292 4 000

Utredningar simhall  
(kf-uppdrag i två delar)

 
691

 
500

Nordin Sportcenter 50 540 48 000 2020-06-17

Kommentar särskilda uppdrag
Glashuset i Gislaved var klart i sin produktionsfas första halv-
året 2020, men vissa saker som skulle regleras och följas upp 
drog ut på tiden. Projektet slutredovisades vid nämndens 
sammanträde i oktober och det räknas då som slutdatum för 
projektet. Siffrorna i redovisningen ovan omfattar hela projektet  
i förhållande till total budget.

Skolomorganisation Anderstorp omfattar en förstudie av 
kostnaderna för anpassning av skolorna Eken och Törås i syfte 
att få fram ett beslutsunderlag. Förstudien som nu är klar  
kommer fungera som ett beslutsunderlag och kartlagt behov 
till lokalförsörjningsplanen. Därför räknas inte detta som ett  
avslutat projekt.

Central förskola i Gislaved var från början en förstudie för 
att anpassa Johan Orres gamla skollokaler till förskola.  
Sedan har omfattningen av detta ändrats och blivit en fråga 
om behovet av förskoleplatser för Gislaved tätort, där även 
Sörgårdsområdets förskola ingår. Det redovisade utfallet här 
gäller en förstudie för Sörgårdens förskola. Detta behov  
kommer tas med i lokalförsörjningsplanen och räknas därför 
inte som ett avslutat projekt.

Drift- och investeringsredovisning
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Resultaträkning

 
(tkr)

 
Not

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Kommun  
Budget 2020

Verksamhetens intäkter 1 762 446 789 926 432 125 426 040 334 910

Verksamhetens kostnader 2 –2 331 088 –2 384 450 –2 079 784 –2 095 399 –2 053 666

Avskrivningar 3 –144 665 –141 004 –91 645 –90 207 –88 944

Verksamhetens nettokostnader –1 713 307 –1 735 528 –1 739 304 –1 759 566 –1 807 700

Skatteintäkter 4 1 382 231 1 387 799 1 382 231 1 387 799 1 410 779

Generella statsbidrag och utjämning 5 487 721 381 123 487 721 381 123 427 521

Verksamhetens resultat 156 645 33 394 130 648 9 356 30 600

Finansiella intäkter 6 3 106 5 490 4 157 5 566 5 500

Finansiella kostnader 7 –5 110 –5 876 –1 926 –2 762 –1 100

Resultat efter finansiella poster 154 641 33 008 132 879 12 160 35 000

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0

Årets resultat 154 641 33 008 132 879 12 160 35 000

Ekonomisk redovisning
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Kassaflödesanalys

 
(tkr)

 
Not

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 154 641 33 008 132 879 12 160

Justering för av- och nedskrivningar 3 144 665 141 004 91 645 90 207

Förändring deponiavsättning 19 0 0 0 0

Förändring pensionsavsättning 17 –1 252 11 176 1 241 –11 523

Ökning/minskning andra avsättningar 18 1 023 –9 245 –5 923 4 077

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 1 172 21 741 2 363 2 829

Realisationsvinst/förlust –3 801 –3 111 –3 652 –3 111

Medel från verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital 296 448 194 573 218 553 94 639

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 13 22 692 21 086 0 0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 –63 542 33 418 –61 798 27 224

Ökning/minskning förråd och varulager 11 372 –1 048 452 –257

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 66 559 –59 308 68 847 –35 622

Kassaflöde från löpande verksamheten 26 081 –5 852 7 501 –8 655

Investeringsverksamhet

Investering i materiella anläggningstillgångar –241 386 –325 926 –102 836 –180 434

Investeringsbidrag till materiella anläggnings-
tillgångar

 
3 924

 
1 455

 
3 924

 
1 455

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 13 464 8 975 4 135 8 960

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 –3 –15 –3 –15

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 10 30 0 30 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –223 971 –315 511 –94 750 –170 034

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 19 185 762 62 777 150 000 43 322

Amortering av långfristiga skulder 19 –43 321 –1 730 –43 321 –1 730

Ökning av långfristiga fordringar 10 0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 10 0 2 098 0 2 098

Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 142 441 63 145 106 679 43 690

Årets kassaflöde 240 999 –63 645 237 983 –40 360

Likvida medel vid årets början 52 818 116 463 1 250 41 610

Likvida medel vid årets slut 293 817 52 818 239 233 1 250

Ekonomisk redovisning
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Ekonomisk redovisning

Balansräkning

 
(tkr)

 
Not

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Kommun  
Budget 2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 635 1 932 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 2 207 060 2 121 723 1 391 170 1 381 221 1 406 500

Maskiner och inventarier 10 479 781 467 683 163 309 154 102 160 000

Finansiella anläggningstillgångar 11 26 475 36 834 46 164 46 192 46 500

Summa anläggningstillgångar 2 714 951 2 628 172 1 600 643 1 581 515 1 613 000

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 12 6 152 6 524 2 830 3 282 3 000

Fordringar 13 204 691 141 149 161 738 99 940 125 000

Kortfristiga placeringar 14 0 22 692 0 0 0

Kassa och bank 15, 16 293 817 52 818 239 233 1 250 75 000

Summa omsättningstillgångar 504 660 223 183 403 801 104 472 203 000

Summa tillgångar 3 219 611 2 851 355 2 004 444 1 685 987 1 816 000

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 17 1 828 955 1 684 662 1 279 806 1 146 927 1 186 000

därav årets resultat 154 641 33 008 132 879 12 160 35 000

därav resultatutjämningsreserv 251 776 141 249 251 776 141 249 0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser 18 33 086 31 834 32 508 31 267 35 000

Andra avsättningar 19 79 556 80 580 18 842 24 766 25 000

Summa avsättningar 112 642 112 414 51 350 56 033 60 000

Skulder

Långfristiga skulder 20 718 137 560 962 196 641 75 228 127 000

Kortfristiga skulder 21 559 877 493 317 476 647 407 799 443 000

Summa skulder 1 278 014 1 054 279 673 288 483 027 570 000

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 219 611 2 851 355 2 004 444 1 685 987 1 816 000

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 22 19 191 14 329 542 213 501 589

Ansvarsförbindelser (pensioner) 23 550 723 563 170 550 723 563 170

Övriga upplysningar

Leasing (operationell och finansiell) 24 114 062 100 469 114 062 100 469
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Försäljningsintäkter 144 388 165 795 37 372 30 453

Taxor och avgifter 171 053 181 485 103 718 102 798

Hyror och arrenden 177 911 179 532 32 043 34 399

Bidrag 197 687 200 073 197 653 200 073

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 58 964 55 155 57 687 55 092

Övriga intäkter 12 443 7 886 3 652 3 225

Summa verksamhetens intäkter 762 446 789 926 432 125 426 040

Jämförelsestörande intäkter

Reavinst 3 801 3 225 3 652 3 225

Not 2 Verksamhetens kostnader

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Löner och sociala avgifter –1 445 614 –1 463 015 –1 380 757 –1 396 124

Pensionskostnader –104 732 –103 823 –100 818 –99 993

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial –46 821 –46 790 –3 674 –4 747

Bränsle, energi och vatten –141 162 –137 303 –38 535 –41 470

Köp av huvudverksamhet –199 313 –207 325 –189 144 –191 349

Lokaler och markhyror –18 247 –16 671 –35 163 –34 127

Lämnade bidrag –55 234 –60 149 –62 081 –67 160

Övriga kostnader –319 965 –349 374 –269 612 –260 429

Summa verksamhetens kostnader –2 331 088 –2 384 450 –2 079 784 –2 095 399

Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivningar/ utrangeringar –308 –2 452 –26 –1 986

Not 3 Avskrivningar

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Avskrivningar immateriella tillgångar –30 –327 0 0

Avskrivningar byggnader och anläggningar –85 581 –78 741 –58 871 –53 578

Avskrivningar maskiner och inventarier –58 746 –59 484 –32 748 –34 643

Nedskrivning/utrangeringar –308 –2 452 –26 –1 986

Summa avskrivningar –144 665 –141 004 –91 645 –90 207

Ekonomisk redovisning
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Not 4 Skatteintäkter

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Preliminär kommunalskatt 1 410 993 1 399 906 1 410 993 1 399 906

Preliminär slutavräkning innevarande år –21 423 711 –21 423 711

Slutavräkningsdifferens föregående år –7 339 –12 818 –7 339 –12 818

Mellankommunal inkomstutjämning 0 0 0 0

Summa skatteintäkter 1 382 231 1 387 799 1 382 231 1 387 799

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Inkomstutjämningsbidrag 305 403 295 109 305 403 295 109

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 27 955 –2 892 27 955 –2 892

Regleringsbidrag/avgift 30 672 20 933 30 672 20 933

Avgifter/bidrag för LSS-utjämning 3 126 –1 357 3 126 –1 357

Fastighetsavgift 52 443 50 608 52 443 50 608

Övriga statsbidrag 68 122 18 722 68 122 18 722

Summa generella statsbidrag och utjämning 487 721 381 123 487 721 381 123

Not 6 Finansiella intäkter

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Ränta likvida medel 231 1 493 61 389

Ränteintäkter kundfordringar 120 313 70 203

Borgensavgift 0 28 1 452 1 344

Övriga finansiella intäkter 181 939 0 913

Utdelning aktier 2 574 2 717 2 574 2 717

Summa finansiella intäkter 3 106 5 490 4 157 5 566

Not 7 Finansiella kostnader

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Räntekostnader, lån –3 331 –3 034 –316 –30

Övriga finansiella kostnader –980 –1 889 –811 –1 779

Ränta pensionsskuld –799 –953 –799 –953

Summa finansiella kostnader –5 110 –5 876 –1 926 –2 762

Not 8 Kostnad för räkenskapsrevision

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Sakkunnigt biträde –815 –946 –173 –161

Förtroendevalda revisorer –91 –102 –91 –102

Summa finansiella kostnader –906 –1 048 –264 –263

Ekonomisk redovisning
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Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Redovisat värde vid årets början 2 121 723 2 000 397 1 381 221 1 307 329

Investeringar 176 921 231 406 69 588 135 818

Försäljningar –2 640 –5 754 –438 –5 754

Utrangeringar –26 –2 016 –26 –2 016

Nedskrivningar –3 000 0 0 0

Återförda nedskrivningar 29 458 0 0

Omklassificering av anläggningar –1 615 18 628 –1 615 –577

Årets pågående investeringar 55 962 –83 026 –32 518 –49 199

Årets aktivering av pågående investeringar –144 842 –88 048 –20 105 –16 393

Avskrivningar –85 274 –78 740 –58 871 –53 578

Redovisat värde vid årets slut 2 202 483 2 101 045 1 396 107 1 369 208

Pågående investeringar vid årets slut 89 850 99 418 53 934 65 591

Summa redovisat värde vid periodens slut 2 292 333 2 200 463 1 450 041 1 434 799

Anskaffningsvärde 3 495 477 3 344 316 2 290 350 2 210 204

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar –1 378 268 –1 322 011 –953 114 –894 574

Bokfört värde 2 117 209 2 022 305 1 337 236 1 315 630

Bokfört värde pågående investeringar 89 850 99 418 53 934 65 591

Summa bokfört värde 2 207 059 2 121 723 1 391 170 1 381 221

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

Not 10 Maskiner och inventarier

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Redovisat värde vid årets början 467 683 428 851 154 102 139 835

Investeringar 64 465 94 520 33 248 44 616

Försäljningar –2 373 –125 –45 –96

Utrangeringar 0 30 0 30

Nedskrivningar 0 –466 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificering av anläggningar 1 615 575 1 615 578

Finansiella leasingavtal (fordon) 7 137 3 782 7 137 3 782

Avskrivningar –58 746 –59 484 –32 748 –34 643

Redovisat värde vid periodens slut 479 781 467 683 163 309 154 102

Anskaffningsvärde 1 099 818 1 041 015 459 361 416 816

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar –620 037 –573 332 –296 052 –262 714

Summa bokfört värde 479 781 467 683 163 309 154 102

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

Ekonomisk redovisning

A
nk

om
: 2

02
1-

04
-1

4 
D

ia
rie

um
m

er
: K

S
.2

02
0.

61



51

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Aktier och andelar i koncernföretag

Gislaved Kommunhus AB (GKHAB) 0 10 348 20 348 20 348

Aktier och andelar, övriga

Kommuninvest ekonomisk förening 23 356 23 356 23 356 23 356

Kommunsamköp AB 3 3 3 3

Smålands Turism AB 0 30 30

SKL Företag AB (Inera AB) 43 43 43 43

Husbyggnadsvaror HBV förening (4 andelar) 40 40 40 40

Ideella Föreningen Gnosjöregionen 6 6 6 6

Anderstorps Byggnadsförening 2 2 2 2

Södra skogsägarna, insatskapital 27 27 27 27

Södra skogsägarna, emitterat insatskapital 131 129 131 129

Reftele föreningsgård 18 18 18 18

Industrins Forskningsinstitut 48 48 48 48

Smålandsrikes ekonomiska förening 20 20 20 20

Klämman Vind AB 15 15 0 0

Bostadsrätter

Inköp Brf Lyckås (4 lägenheter) 80 80 80 80

Inköp Bostadsrätt 21 21 21 21

Granaten daghem 602 602 602 602

Grundfondskapital

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 1 044 1 044

Stiftelsen Torghuset 375 375 375 375

Summa aktier och andelar 36 179 36 207 46 164 46 192

Långfristiga fordringar

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

Långfristiga värdepappersinnehav  
(AB Gislavedhus) 391 374 0 0

Långfristiga fordran (Enter Gislaved AB) 60 60 0 0

Långfristiga värdepappersinnehav  
(Stiftelsen Isaberstoppen) 13 13 0 0

Summa långfristiga fordringar 644 627 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 26 475 36 834 46 164 46 192

Ekonomisk redovisning
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Not 12 Förråd med mera

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Tekniska nämndens förråd 2 349 2 176 2 349 2 176

Asfaltskross tekniska 481 1 106 481 1 106

Övrigt, förråd 3 322 3 242 0 0

Summa förråd med mera 6 152 6 524 2 830 3 282

Not 13 Fordringar

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Kundfordringar 67 284 28 353 55 433 19 947

Statsbidragsfordringar 23 179 7 762 19 262 7 762

Fordon va-kollektivet 0 0 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 45 975 62 076 24 925 36 989

Övriga kortfristiga fordringar 68 253 42 958 62 118 35 242

Summa fordringar 204 691 141 149 161 738 99 940

Not 14 Kortfristiga placeringar

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Aktier och andelar (Gislavedshus AB) 22 692 0

Summa kortfristiga placeringar 22 692 0

Not 15 Kassa och bank

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Kassa 131 178 79 49

Bank 293 686 52 640 239 154 1 201

Summa kassa och bank 293 817 52 818 239 233 1 250

Ekonomisk redovisning
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Not 16 Koncernkonto

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Kommunens andel 238 982 1 043 238 982 1 043

Gislaved Kommunhus AB 2 999 5 876 2 999 5 876

Gislaved Energi Koncern AB 4 503 7 469 4 503 7 469

Gislaved Energi Elnät AB 9 068 6 760 9 068 6 760

Gislaved Energi AB 6 245 1 845 6 245 1 845

AB Gislavedshus 3 668 9 304 3 668 9 304

Gisletorp Lokaler AB –1 460 –1 064 –1 460 –1 064

Enter Gislaved AB 3 488 2 889 3 488 2 889

Stiftelsen Isabergstoppen 12 421 8 034 0 0

Summa koncernkonto 279 914 42 156 267 493 34 122

Not 17 Eget kapital

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Ingående eget kapital 1 674 314 1 651 654 1 146 927 1 134 767

Årets resultat (delårsresultat) 154 641 33 008 132 879 12 160

Utgående eget kapital 1 828 955 1 684 662 1 279 806 1 146 927

varav

Resultatutjämningsreserv (RUR) 251 776 141 249 251 776 141 249

Ekonomisk redovisning
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Not 18 Avsättningar för pensioner

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Specifikation – avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 8 897 7 599 8 897 7 599

Förmånsbestämd/kompl.pension 75 79 75 79

Ålderspension 16 868 17 135 16 480 16 706

Pension till efterlevande 709 778 709 778

Summa pensioner 26 549 25 591 26 161 25 162

Löneskatt 6 538 6 243 6 347 6 104

Summa avsatt till pensioner 33 087 31 834 32 508 31 266

Antal visstidsförordnanden

Politiker 13 13 13 13

Tjänstemän 0 0 0 0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 31 267 43 010 31 267 42 790

Nya förpliktelser under året  
varav nyintjänad pension 1 371 –7 801 1 371 –8 009

Ränte- och basbeloppsberäkningar 676 835 676 835

Ändringar av försäkringstekniska grunder –50 0 –50 0

Pension till efterlevande 0 0 0 0

Övrig post 1 557 115 1 168 115

Årets utbetalningar –2 166 –2 214 –2 166 –2 214

Förändring löneskatt 432 –2 111 242 –2 250

Summa avsatt till pensioner 33 087 31 834 32 508 31 267

Utredningsgrad 99% 99% 99% 99%

Not 19 Andra avsättningar

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Uppskjutna skatter 60 715 55 814 0 0

Övriga avsättningar 1 731 7 655 1 731 7 655

Avsatt till återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 17 111 17 111 17 111 17 111

Nya avsättningar 0 0 0 0

Ianspråktagande avsättningar 0 0 0 0

Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0

Förändring av nuvärdet 0 0 0 0

Avsättning till deponi 17 111 17 111 17 111 17 111

Summa andra avsättningar 79 557 80 580 18 842 24 766

Ekonomisk redovisning
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Not 20 Långfristiga skulder

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Lån i banker och kreditinstitut 671 496 529 056 150 000 43 322

Skuld finansiella leasingavtal 13 206 6 068 13 206 6 068

Förutbetalda intäkter som regleras  
över flera år

Anslutningsavgifter 17 452 14 320 17 452 14 320

återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag 15 983 11 518 15 983 11 518

återstående antal år (vägt snitt)

Summa långfristiga skulder 718 137 560 962 196 641 75 228

Not 21 Kortfristiga skulder

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Leverantörsskulder 117 476 142 310 78 843 92 425

Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 54 271 53 681 53 530 49 297

Personal, pensionskostnader 50 030 51 233 50 030 51 233

Övertid och semesterlöneskuld 108 436 94 089 106 673 92 640

Förutbetalda skatteintäkter 43 700 16 343 41 580 13 914

Kalkning och landskapsvård 503 516 503 516

Förutbetalda intäkter 75 732 54 586 61 432 38 082

Upplupna kostnader 48 842 47 816 34 445 51 283

Moms 7 189 2 110 7 189 2 110

Skuld va-kollektivet 2 324 2 044 2 324 2 044

Kortfristiga låneskulder 1 497 2 560 0 0

Övriga skulder, avräkningsskulder 49 877 26 030 40 098 14 256

Summa kortfristiga skulder 559 877 493 318 476 647 407 800

Ekonomisk redovisning
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Not 22 Borgensåtaganden

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Kommunägda bolag, kommunalförbund  
och stiftelser

Gislavedshus AB 0 0 317 857 292 857

Gislaved Energi AB 0 0 118 500 118 500

Gisletorp Lokaler AB 0 0 10 000 5 000

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning  
och Miljö (SÅM) 0 0 48 649 48 649

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 28 016 22 254

Stiftelsen Torghuset 9 500 10 500 9 500 10 500

Summa kommunägda bolag,  
kommunalförbund och stiftelser

 
9 500

 
10 500

 
532 522

 
497 760

Egnahem och småhus 17 52 17 52

Föreningar och övriga

Hestra Medborgarhus 446 503 446 503

Gislaveds Folkets hus 823 843 823 843

Anderstorps Byggnadsförening (Folkets hus) 905 931 905 931

Fiber 35, Ekonomisk förening 1 500 1 500 1 500 1 500

Reftele Anderstorp Fiberförening,  
ekonomisk förening 6 000 0 6 000 0

Summa föreningar och övriga 9 674 3 777 9 674 3 777

Summa borgensförbindelser 19 191 14 329 542 213 501 589

Ekonomisk redovisning

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM)
Under 2017 har Gislaveds kommun tillsammans med Gnosjö, Vaggeryd 
och Värnamo kommuner bildat ett kommunalförbund gällande avfalls-
verksamheten, Samverkan Återvinning och Miljö. Medlemsandel i  
kommunförbundets tillgångar och skulder har baserat på invånarantal 
enligt folkbokföringen i respektive medlems kommun per den 31 decem-
ber 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 medlemskommu-
nernas andel av kommunförbundets tillgångar och skulder. För Gislaveds 
kommun är kvotdelen 34,0%.

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för 
lån som upptagits av kommunalförbundet eller interims direk tionen 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 2020 har förbundet ett lån på 143 mnkr på Kommun-
invest. Gislaveds kommuns andel av borgen för detta lån motsvarar 
48,6 mnkr.

Förbundet har även en upptagen checkräkningskredit på 20 mnkr 
och det är kvotfördelningen i regressavtalet mellan kommunerna som 
gäller även för denna.

Kommuninvest i Sverige AB
Gislaveds kommun har ingått solidarisk borgen, såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida  
förpliktelser. Samtliga medlemskommuner som per 2020-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest  
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråk-
tagande av ovan nämnda borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet skall ansvaret fördelas dels i förhållande till  
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av  
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk  
förening. Vid en uppskattning av den f inansiella effekten av Gislaved 
kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras 
att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förplik-
telser till 501 229 mnkr och totala tillgångar till 525 483 mnkr.  
Gislaved kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
890 mnkr (0,18%) och andelen av de totala tillgångarna till 959 mnkr 
(0,18%).
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Not 23 Ansvarsförbindelsen *

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Ingående ansvarsförbindelse 563 170 563 960 563 170 563 960

Nyintjänad pension 601 32 601 32

Ränte- och basbeloppsuppräkning 13 521 13 914 13 521 13 914

Ändring av försäkringsteknisk grund –2 114 0 –2 114 0

Pensionsutbetalningar –23 806 –22 455 –23 806 –22 455

Övrig post 1 781 7 873 1 781 7 873

Summa pensionsförpliktelser 553 153 563 324 553 153 563 324

Förändring av löneskatten –2 430 –154 –2 430 –154

Utgående ansvarsförbindelse avsatt  
till pensioner 550 723 563 170 550 723 563 170

Andel försäkring

Del av pensionsförpliktelsen som tryggas  
genom försäkring:

Förpliktelser intjänade före 1998,  
ansvarsförbindelsen 14 297 14 924 14 297 14 924

Förpliktelser intjänade från 1998,  
pensionsavsättning 62 666 48 215 62 666 48 215

Totalt 76 963 63 139 76 963 63 139

Utredningsgrad 99% 99% 99% 99%

Överskottsfonden

Skandia 9 805 8 105 9 805 8 105

KPA 0 0 0 0

Summa 9 805 8 105 9 805 8 105

* Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar.

Ekonomisk redovisning
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Not 24 Leasing

 
(tkr)

Koncern  
Bokslut 2020

Koncern  
Bokslut 2019

Kommun  
Bokslut 2020

Kommun  
Bokslut 2019

Operationell leasingavtal

Total summering (lös och fast egendom)

Framtida minimileaseavgifter förfaller  
enligt följande:

med förfall inom 1 år 29 960 28 708 29 960 28 708

med förfall senare än 1 år men inom 5 år 52 838 44 942 52 838 44 942

med förfall senare än 5 år 18 058 20 751 18 058 20 751

100 856 94 401 100 856 94 401

Finansiella leasingavtal

Total summering (lös och fast egendom)

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller  
enligt följande:

med förfall inom 1 år 2 305 1 025 2 305 1 025

med förfall senare än 1 år men inom 5 år 10 901 5 043 10 901 5 043

med förfall senare än 5 år 0 0 0 0

13 206 6 068 13 206 6 068

Summa leasing, operationell och finansiell 114 062 100 469 114 062 100 469

Ekonomisk redovisning

A
nk

om
: 2

02
1-

04
-1

4 
D

ia
rie

um
m

er
: K

S
.2

02
0.

61



59

Affärsdrivande verksamhet –  
vatten och avlopp årsredovisning

Verksamhetsberättelse –  
vatten och avlopp
Ny abonnentingenjör va anställdes i augusti som kommer att 
jobba med bland annat va-abonnemangsfrågor.

Sjukfrånvaron har varit normal och medarbetarna har varit 
engagerade och friska.

Under 2020 har arbetet med upprättande av nya rutiner 
och planer inom va-verksamheten fortsatt, underhållsplan för 
va-verk, va-utbyggnadsplan, samt nya riktlinjer för va-verksam-
heten har upprättats.

Vatten
Under året har vi utfört ett antal förnyelseprojekt för vatten, 
spill och dagvattenledningar bland annat Rönnbärsstigen, 
Ringgatan (cirka 65 meter) och Hallarydsvägen etapp 1.

Provpumpning i nya vattentäkten i Slätteryd har fortsatt  
under 2020 med bra resultat. Länsstyrelsen har under 2020 
beslutat att fastställa föreslagna vattenskyddsområde för  
vattentäkterna Båraryd och Slätteryd.

H2O
H2O

Ve
ct

ee
zy

.c
om

Avlopp
Gislaveds kommun satsade under 2020 på ett nytt modernt 
reningsverk i Sunnaryd, detta för att minska de utsläpp som 
orsakar övergödning och riskerar både närmiljö och hälsa.  
Reningsverket har en kapacitet på 499 personekvivalenter  
vilket betyder att det är anpassat för 499 personers dagliga 
behov. Reningsverket kommer ersätta befintliga markbädden 
och anslutning av fastigheterna kommer att ske i etapper.

Löpande drift- och underhållsarbete har genomförts enligt 
verksamhetens underhållsplaner, detta för att säkra dricks-
vattenleverans och hantering av avloppsvatten.
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Affärsdrivande verksamhet

 
(tkr)

 
Not

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Verksamhetens intäkter 1 53 015 48 330

Verksamhetens kostnader 2 –44 484 –41 378

Avskrivningar –5 814 –4 258

Verksamhetens nettokostnader 2 717 2 694

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader –2 717 –2 694

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 17 393 21 442

Verksamhetsmått/nyckeltal År 2020 2019

 Årsarbetare 23,1 15,7

 Producerad vattenmängd (tm3) 2 067 2 088

 Debiterad vattenmängd (tm3) 1 593 1 445

 Behandlad mängd avloppsvatten (tm3) 4 995 4 069

 Kostnad (kr/m3) 31,57 31,24

 Antal vattenmätare (st) 7 024 6 997

 Kostnadstäckningsgrad (%) 100 100

 
(tkr)

 
Not

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 188 693 175 080

Maskiner och inventarier 3 704 3 106

Pågående investeringar 10 297 8 942

Summa anläggningstillgångar 202 694 187 128

Omsättningstillgångar

Förråd med mera 1 738 1 088

Fordran, va-kollektivet 0 0

Övriga fordringar 0 45

Summa omsättningstillgångar 1 738 1 133

Summa tillgångar 204 432 188 261

Eget kapital, avsättningar  
och skulder

Avsättningar

Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser 0

Summa avsättningar 0

Skulder

Långfristiga skulder 4 201 297 185 652

Skuld till va-kollektivet 2 324 2 044

Kortfristiga skulder 5 811 565

Summa skulder 204 432 188 261

Summa eget kapital, avsättningar  
och skulder

 
204 432

 
188 261

Resultaträkning Balansräkning
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Affärsdrivande verksamhet

Not 1 Verksamhetens intäkter 

 
(tkr)

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Va-intäkter 50 291 43 829

varav reglering mot va-kollektivet –279 –3 556

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Upplösning av anläggnings- och 
anslutningsavgifter

Upplösning av anläggnings- och 
anslutningsavgifter 2014

 
15

 
15

Upplösning av anläggnings- och 
anslutningsavgifter 2015

 
40

 
40

Upplösning av anläggnings- och 
anslutningsavgifter 2016

 
31

 
31

Upplösning av anläggnings- och 
anslutningsavgifter 2017

 
32

 
32

Upplösning av anläggnings- och 
anslutningsavgifter 2018

 
23

 
23

Upplösning av anläggnings- och 
anslutningsavgifter 2019

 
91

 
91

Upplösning av anläggnings- och 
anslutningsavgifter 2020

 
48

Hyror och arrenden

Övriga intäkter 2 444 1 077

Summa verksamhetens intäkter 53 015 45 138

Not 2 Verksamhetens kostnader 

 
(tkr)

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Löner och sociala avgifter –13 034 –10 977

Material och tjänster –22 704 –15 334

Lokaler –5 153 –4 587

GS personal –678 –3 464

Övrigt internt –2 562 –2 364

Övriga kostnader –353 –1 102

Summa verksamhetens kostnader –44 484 –37 828

Not 3 Materiella anläggningstillgångar 

 
(tkr)

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Mark

Fastigheter för affärsverksamhet 333 951 314 942

Ackumulerade avskrivningar  
affärsverksamhetsfastigheter

 
–145 258

 
–139 862

Summa mark, byggnader och  
tekniska anläggningar

 
188 693

 
175 080

Maskiner och inventarier 7 409 5 276

Ackumulerade avskrivningar  
maskiner och inventarier

 
–3 705

 
–2 170

Summa maskiner och inventarier 3 704 3 106

Pågående investeringar 10 297 8 942

Summa materiella anläggningstillgångar 202 694 187 128

Not 4 Långfristiga skulder 

 
(tkr)

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Långfristig skuld till kommunen 183 078 170 800

Anläggningsavgifter,  
inklusive ackumulerad upplösning

 
17 452

 
14 320

Investeringsbidrag,  
inklusive ackumulerad upplösning

 
767

 
532

Summa långfristiga skulder 201 297 185 652

Not 5 Kortfristiga skulder 

 
(tkr)

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Semesterlöneskuld 811 565

Övriga kortfristiga skulder 0 0

Summa kortfristiga skulder 811 565

Noter
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om  
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och de rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR),  
vilket innebär att

• intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommu-
nen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

• fordringar har upptagits till de belopp varmed de  
beräknas inflyta

• tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 
där inget annat anges

• periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt  
god redovisningssed

• värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post 
till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not till respektive post i resultaträkningen.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan  
förekommande och överstiger 5 mnkr. Dessutom redovisas  
alltid kommunens realisationsvinster/förluster.

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna  
baseras på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  
decemberprognos.

Investeringsbidrag, vaanläggnings/anslutningsavgift
Investeringsbidrag och anläggnings-/anslutningsavgifter för 
vatten och avlopp tas upp som förutbetalda intäkter och redo-
visas bland långfristiga skulder. I enlighet med matchnings-
principen intäktsförs dessa inkomster successivt i takt med att 
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjande-
perioder, vilket följer rekommendation RKR 18.

Specialdestinerade/riktade statsbidrag
De specialdestinerade/riktade statsbidragen kräver i regel någon 
form av motprestation, och återrapportering 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 
fordran (upplupen intäkt) i den period som prestationen  
utförts och som skuld (förutbetald intäkt) om de utbetalas  
i förskott.

2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas för ett framtida 
tidsbestämt projekt och de utförda prestationerna utgör 
beräkningsunderlag för fördelning av bidraget ska det  
bokföras och matchas mot kostnader över den fastslagna 
tidsperioden. Beakta skyldigheten att återbetala kvar-
varande 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 ned-
lagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek för den 
period som bidraget avser.

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 anläggnings-
tillgångar. Detta beroende på svårigheten att bedöma tid-
punkten för avyttring. Enligt rekommendation ska exploatering 
hanteras som omsättningstillgång.

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.
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Redovisningsprinciper

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing 
till och med 2016-12-31. Avtalen avser främst hyresavtal för  
lokaler, leasing av bilar och maskiner. Avtalstiderna är 3 – 5 år, 
hyresavtal har längre avtalsperioder.

Från och med 2017-01-01 redovisar Gislaveds kommun  
leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR 13:2.  
Finansiella avtal med en avtalstid överstigande tre år redovisas 
som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasing-
avgiften redovisas som skuld i balansräkningen. Detta gäller 
avtal med startdatum 2017 och framåt då klassificeringen  
görs vid avtalens början.

Äldre avtal inklusive alla hyresavtal för lokaler kommer att 
redovisas som operationellt även om det i övrigt uppfyller  
kriterierna för finansiellt avtal.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. Den omfattar, 
förutom kommunen, Gislaveds Kommunhus AB, Stiftelsen  
Isabergstoppen samt Kommunalförbundet Samverkan Åter-
vinning och Miljö (SÅM). Övriga företag i koncernen har en  
omsättning och omslutning som understiger 2 procent av 
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.  
Gislaveds Kommunhus AB är moderbolag till bolagen Gislaved 
Energi Koncern AB, AB Gislavedshus, Gisletorp Lokaler AB 
och Enter Gislaved AB.

Med proportionell konsolidering menas att det i redo-
visningen endast ingår så stor del av företagets resultat- och  
balansräkning som motsvarar kommunens ägarandel.

Interna redovisningsprinciper kommunen

Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter med mera har interndebiterats förvalt-
ningarna i samband med löneredovisningen. Den följer SKR:s 
rekommendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman 
från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som 
till exempel Kommunhälsan och facklig verksamhet.

Kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 1,50 procent på bokfört 
värde. På årets investeringar har ränta tillgodoräknats från och 
med anskaffningsmånaden.

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, komplementbyggnader 30 år
Värme, ventilation, va 25 år
Fönster och ytterdörrar 25 år
El, snickerier, yttertak (papp) 20 år
Ytskikt, passagesystem, styr/övervakning, 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 till-
gången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en 
nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som en anläggnings-
tillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till två basbelopp under 
2020 (96 600 kr).

Förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Avsättningar

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen 
är beräknad med gällande RIPS-ränta.

Deponi
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommen-
dationen om att nuvärdesberäknas. Kostnaden för att åter-
ställa deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna 
den med en osäker ränta.
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Redovisningsprinciper

Anläggningskapital
Anläggningstillgångar minus långfristiga 
skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk kan vara 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 betalnings-
förmågan. Visar hur stor del av kommu-
nens tillgångar som finansierats med 
eget kapital. Eget kapital dividerat med 
totala tillgångar.

Ord och begrepp
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Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens grunduppdrag i korthet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens  
uppgifter inom skolväsendet och omfattar skolformerna  
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, och regleras i skollagen 
(2010:800). Nämnden ansvarar även för musikskolans verk-
samhet.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är 
att verksamheten i stora delar har god kvalitet. Verksamheten 
planerar åtgärder för att utveckla kvaliteten ytterligare gällande 
de kritiska kvalitetsfaktorerna lärande och resultat, behörig 
personal och prognossäkerhet. Resultatet för 2020 visar ett 
underskott på –1 130 tkr.

Invånare
Året har präglats mycket av covid-19. Gymnasieskolan har  
periodvis haft verksamhet på distans eller partiell distans. 
Vårdnadshavare till 170 barn valde att använda möjligheten  
att låta barnen vara hemma från förskolan och få en avgifts-
reducering fram till 31 augusti. Gymnasiebehörighet upp-
nåddes av 77,4% av eleverna. Ekonomisk sektor har lyckats 
höja andelen elever som tar examen. Yrkesprogrammen ligger 
kvar på samma nivå som förra året.

Medarbetare
Förvaltningen har varit i stabsläge sedan 4 mars och försökt 
att ta hand om oro och frågor om covid-19 och påverkan på 
verksamheterna. Öppna förskolan har varit stängd under stora 
delar av året. Musikskolan har ställt in vissa delar och genom-
fört andra delar som distansundervisning. Behov finns av att 
rekrytera behöriga förskollärare, fritidspedagoger och lärare. 
Insatser för vidareutbildning för att bredda kompetens och  
behörighet pågår.

Verksamhet
Nämnden har beslutat att anta ett förväntansdokument för  
förskoleklass och grundskola. Förskolan har tagit fram ett lik-
nande material för sin verksamhet. Skolinspektionen bedömde 
att Gullviveskolan lever upp till skollagens krav på alla punkter. 
Skolinspektionens granskning i höstas visar att huvudmannen 
i hög utsträckning gör relevanta analyser av studieresultat och 
resultat avseende trygghet.

Verksamhetsberättelser

Hållbar utveckling
Det finns en handlingsplan om giftfri förskola.

I några förskolekök arbetar man med måltidspedagogik. 
Verksamheterna arbetar för att minska matsvinnet. Matsvinns-
mätningar genomförs regelbundet i minst fem kök inom  
förskola och skola. Andelen ekologiska råvaror är 51%, vilket 
överträffar målvärdet på 45%.

Under året har barn- och utbildningsnämnden haft genom-
gång av barnkonventionen.

Ekonomisk kommentar
Skillnaden mellan prognos i U3 och resultat i bokslutet kan  
till stora delar förklaras med en ökad semesterlöneskuld med 
nästan –6 500 tkr. De senaste två åren har semesterlöne-
skuldsförändringen i snitt varit –2 000 tkr per år.

Ökningen av semesterlöneskulden under 2020 beror på  
att antalet dagar för ferielöneanställda har ökat då för få dagar 
bokades upp i bokslutet 2019, och att anställda under året inte 
har tagit ut sina semesterdagar i samma utsträckning, till stor 
del på grund av pandemin.

Barn- och utbildningsnämnden

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget
avvikelse 

728 406 –1 530 542 –802 135 –801 005 –1 130

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
Utmaningar finns i att rekrytera behörig och kompetent  
personal. Diskussioner förs om hur nya yrkeskategorier kan 
komplettera de traditionella rollerna i verksamheterna.

Fortsatt utbyggnad av nya lokaler inom såväl förskola  
som skola behövs för att ersätta tillfälliga paviljonglösningar.

Vidare behövs också fortsatt satsning på svenska som  
andraspråk och matematik, tidiga insatser för elever som  
riskerar att få hög frånvaro och kompetensutveckling kring  
undervisningsmetoder och ledarskap som stärker under-
visningen.
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Verksamhetsberättelser

Bygg- och miljönämnden

Nämndens grunduppdrag i korthet
Förvaltningens grunduppdrag och verksamhet syftar till en  
god och välplanerad bebyggd miljö samt för en sund och  
säker livsmiljö för medborgare och näringsliv.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är 
att grunduppdraget har genomförts på en mycket god nivå 
trots årets stora utmaningar till följd av covid-19. Verksamheten 
bygger på en stor del tillsyn och annan verksamhet i fält vilket 
har medfört stora omställningar i arbetssätt. Verksamheten har 
också utökats med nya samverkansformer.

Resultatet för 2020 visar ett överskott på +842 tkr.

Invånare
En effekt av pandemin är en ökad användning av digitala hjälp-
medel. Det faller väl in med införandet av e-tjänster för förvalt-
ningens olika verksamheter. För våra samarbetskommuner 
innebär det också möjlighet till snabba möten digitalt utan res-
tid. Övriga positiva effekter för invånarna förväntas bli snabbare 
svar, bättre funktionalitet och ökad tillgänglighet.

Medarbetare
Förvaltningens sjukfrånvaro har trots situationen varit låg och  
vi klarar uppsatta mål. Medarbetarna har visat stort engage-
mang och själva gjort sig delaktiga i att lösa omställningen från 
arbetsplats till distansarbete. Tekniska hjälpmedel har gett de 
förutsättningar som krävs för samverka kring de förändringar 
som verksamheten behövt genomföra. Arbetsinsatsen har  
varit stor men bedömningen är att tilliten, samarbetet och  
arbetsglädjen har ökat.

Verksamhet
Situationen i samhället har haft en betydande påverkan på 
verksamheten och hur den kan bedrivas. Prioriteringar har  
behövt göras och saker har fått hänskjutas till våren, samråd 
med allmänheten, tillsyn med mer har varit svårt att genomföra 
och interna processer har skjutits fram. Verksamheten har 
dock utökats med ny samverkan såsom detaljplanering samt 
kartverksamhet. Utöver detta har vi nått en digital mognad 
som annars hade tagit längre tid.

Hållbar utveckling
I princip allt arbete inom nämndens verksamhet syftar till en 
hållbar utveckling såväl avseende planering, bygglov och miljö. 
Satsningar görs för att öka kunskaperna kring och tillämpa 
barnkonventionen i verksamheten och framför allt i detaljplane-
ringen. Förvaltningen har engagerat sig i kommunens översikts-
planering som leds av avdelningen hållbar utveckling där de 
globala hållbarhetsmålen inarbetas i kommunens intentioner 
med mark och vattenanvändningen.

Ekonomisk kommentar
Analysen är att nämnden har ett totalt överskott på +842 tkr, 
detta främst beroende på att en ersättning för 2019 belastar 
resultatet (450 tkr). Nämnden har också haft lägre kostnader 
än budgeterat.

Bygg- och miljönämnden

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget
avvikelse 

23 665 –38 704 –15 039 –15 881 842

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
andemin och efterspelet kommer fortsätta påtvinga s nabba 
omställningar i organisationen. Hur vi är tillgängliga för våra  
invånare och hur vi möter företagen ställer stora krav på verk-
samhetens förmåga att ställa om och ändra arbetssätt. Den 
tillsyn som skjutits på framtiden innebär en skuld som ska  
arbetas av under kommande år.
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Verksamhetsberättelser

Fastighet- och servicenämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet
Fastighet- och servicenämnden är samordnande organ för  
lokalförsörjning och internservice samt verkställande för  
förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter. Investeringar i 
fastigheter och lokaler hanteras enligt kommunens strategiska 
lokalresursplan och kommunfullmäktiges fastställda ramar.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Ett omfattande arbete har gjorts under året för att ta fram 
kommunens första strategiska lokalresursplan, implementera 
ett nytt funktionsbaserat arbetssätt samt lägga fram och för-
ankra ekonomiskt och säkerhetsmässigt hållbara it-strategier 
som garanterar kommunens digitala ambitioner framåt.  
Den sammantagna bedömningen är att grunduppdraget har 
genomförts med ett gott resultat trots årets utmaningar med 
spridningen av covid-19.

Resultatet för nämnden 2020 visar ett överskott på  
6,2 mnkr.

Invånare
Fastighet- och servicenämnden har ett internserviceuppdrag 
vilket innebär att uppdragets påverkan på kommuninvånarna 
endast är indirekt.

Medarbetare
Pandemins påverkan på medarbetarnas arbetsuppgifter och 
-förhållanden har varit mycket stor under hela året. Oron har 
periodvis varit hög och anpassningar har gjorts med fokus på 
samhällsviktiga funktioner som bl.a. hygienstäd och medicin- 
och mattransporter. Medarbetarnas förmåga att ställa om och 
inte in har prövats vid många tillfällen med förvånansvärt gott 
resultat. Under omständigheterna bedöms förvaltningens sjuk-
frånvaro på 5,6% som låg.

Verksamhet
Trots pandemin har verksamheten visat på en god förmåga att 
ställa om och anpassa sig till det nya. Krisen har inneburit ett 
ökat fokus på problemlösning och kundservicen har generellt 
varit lika hög som innan. Vissa uppdrag har dock fått prioriteras 
ned medan andra nya har tillkommit. Det viktiga lokalförsörj-
ningsarbetet, förberedelser inför ändrat arbetssätt i driften och 
framtagandet av ny finansieringsmodell för IT har fortgått  
opåverkat under året.

Hållbar utveckling
Med ansvar för drygt 200 000 kvm lokaler, är det enskilt vikti-
gaste miljöarbetet kopplat till energioptimering. Under året har 
energibesparande investeringar även prioriterats tillsammans 
med framtagandet av långsiktiga underhållsplaner. Att byta  
ut fossildrivna fordon till fossilfria inom bilpoolen är viktigt för 
att minska de totala utsläppen av CO2. Bilpoolens andel på 
85% fossilfritt är länsbäst och placerar kommunen på plats 9  
i Sverige.

Ekonomisk kommentar
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 6,2 mnkr. Avvikelsen 
handlar till stora delar om minskade kostnader bland annat till 
följd av en mild vinter och höst samt ett flertal vakanta tjänster  
i och med pensionsavgångar och svårigheter att hitta rätt 
kompetens. Coronapandemin har även inneburit ett antal nya 
uppdrag, framför allt för att avlasta socialförvaltningen, som  
genererat ett överskott på intäkter jämfört budget. Ett stort  
behov av it-tjänster har även bidragit till överskottet.

Fastighet- och servicenämnden

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget
avvikelse 

355 893 –355 833 60 –6 123 6 183

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
En åldrande befolkning ställer krav på utbudet av välfärds-
tjänster och kommer påverka nämndens resurser framåt och 
förmåga att leverera ändamålsenliga lokaler och boende-
former. Lokalförsörjningsarbetet kommer ha stor betydelse för 
att hantera denna utmaning. Kravet på ökad digitaliseringstakt 
för att underlätta automatiseringar och kostnadseffektivisering, 
förutsätter en välfungerande it-infrastruktur där resurser för  
att byta ut gamla daterade system och stärka it-säkerheten 
måste säkerställas.
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Fritid- och folkhälsonämnden

Nämndens grunduppdrag i korthet
Fritid- och folkhälsonämndens uppdrag är att skapa förutsätt-
ningar för en meningsfull fritid. Nämnden ansvarar för förenings-
stöd, idrotts- och friluftsliv, samt öppen fritid. Nämnden skapar 
förutsättningar för god folkhälsa genom förebyggande och 
främjande arbete för barn och unga på deras fritid.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Den sammanfattade bedömningen av 2020 års resultat är att 
fritid- och folkhälsonämnden har varit flexibel och levererat 
trots en rad exceptionella omständigheter. Besöken har varit  
få vilket inneburit låga siffror bland nyckeltal, färre intäkter och 
ett covid-19-relaterat bortfall. Fältverksamheten har uppmärk-
sammats och nämnden fick i slutet av året en ramhöjning i 
driftsbudgeten för att utöka verksamheten. Resultatet för 2020 
visar ett överskott på 2,3 mnkr.

Invånare
Fritid- och folkhälsonämndens verksamheter engagerar gene-
rellt många invånare. Coronapandemin har under 2020 varit en 
väsentlig händelse utifrån invånarnas perspektiv. Åtgärder som 
införts på samhällsnivå för att minska smittspridning, såsom 
begränsning och stängning av verksamheter, har stängt ute  
invånare till nämndens verksamheter. Detta samt den sociala 
isolering som pandemin för med sig har haft direkt påverkan 
på invånaren.

Medarbetare
Medarbetare inom fritid- och folkhälsoförvaltningen har under 
året visat hög flexibilitet och välvilja att hjälpa till där behov har 
funnits. Inledningsvis handlade det om att ställa om och hitta 
lösningar till dåvarande rekommendationer för att minska 
smittspridning av covid-19. I slutet av året handlade det om att 
utföra arbetsuppgifter som man vanligtvis inte gör och att byta 
arbetsplats och stötta upp i verksamheter där behov fanns.

Verksamhet
Verksamhetsperspektivet är sargat av coronapandemin. 
Nämnden redovisar en stabilitet, men med ett stort covid-19- 
relaterat intäktsbortfall. Genom anpassningar i verksamheterna, 
kunde nämnden under stora delar av året upprätthålla gene-
rella öppettider och skapa fortsatta förutsättningar för en  
meningsfull fritid. Att anläggningar och mötesplatser fortsatt 
hölls öppna var ett stort symboliskt värde. I slutet av året 
stängdes flera av nämndens verksamheter.

Verksamhetsberättelser

Hållbar utveckling
Fritid- och folkhälsonämndens verksamheter bidrar generellt till 
hållbar utveckling i samhället. Barnkonventionen och ett antal 
globala mål inom Agenda 2030 är alltid vägledande för arbetet. 
Vad gäller klimatpåverkan sker nämndens största arbete med 
bidrag för energieffektivisering inom föreningslivet. Nämnden 
ansvarar också för Fritidsbanken som ger alla möjlighet till en 
aktiv fritid samt ökar återbruk och minskar nykonsumtion.

Ekonomisk kommentar
Fritid- och folkhälsonämnden redovisar ett överskott på 
2,3 mnkr. Överskottet förklaras av minskade personal- och 
verksamhetskostnader. En förklaring till överskottet (1 mnkr)  
är kommunfullmäktiges beslut om ramökning av driftbudget i 
syfte att utöka fältverksamheten. Beslut blev känt i slutet av 
året och nämnden hade inga förutsättningar att nyttja de extra 
resurserna. Överskottet kan också förklaras av att bidrag till 
föreningar inte har hämtats ut. Intäkterna har ett covid-19- 
relaterat bortfall.

Fritid- och folkhälsonämnden 

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget
avvikelse 

8 072 –55 785 –47 713 –50 103 2 390

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
Coronapandemin har helt förändrat vår vardag. Det finns 
mycket som talar för en ökning av framtidsoro och psykisk 
ohälsa. Pandemin har också medfört nya beteenden som 
kommer att ge andra perspektiv till framtidens vardag.  
Fritid- och folkhälsonämndens grunduppdrag handlar om att 
skapa meningsfull fritid för alla med fokus på ökad hälsa.  
Verksamheterna är för många viktiga delar i vardagen och  
därför finns utvecklingsbehov att särskilt fokusera på att  
återge tillit och framtidstro.
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Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen

Nämndens grunduppdrag i korthet
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-
organ. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar 
planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är 
att grunduppdraget har genomförts med gott resultat trots 
årets utmaningar till följd av spridningen av covid-19. Stora  
insatser har varit etablerandet av den nya avdelningen för  
arbete och utbildning, att ett nytt ekonomisystem infördes 
samt krisledningsarbetet med anledning av covid-19.

Resultatet för nämnden 2020 visar ett överskott 8,1 mnkr.

Invånare
En effekt av coronapandemin är en ökad användning av  
digitala hjälpmedel. Under året har exempelvis ansökningar av 
ekonomiskt bistånd och undervisningen inom Centrum för  
livslångt lärande digitaliserats. Kontaktcenter har gjort en stor 
uppgradering av sina system för att kunna skapa bättre 
e-tjänster med mer funktionalitet. Den positiva effekten för  
invånaren förväntas bli snabbare svar, bättre funktionalitet  
och bättre tillgänglighet.

Medarbetare
Förvaltningens sjukfrånvaro har varit låg på 3,9% vilket gör att 
målvärdet om 5,3% nås med god marginal. Situationen med 
covid-19 har inneburit en stor arbetsbelastning för medarbetarna 
som har fått ställa om och prioritera om under året. Några  
stora byten av verksamhetssystem (ekonomi och HR), kris-
ledningsarbetet har inneburit en stor arbetsinsats för många 
medarbetare.

Verksamhet
Läget med covid-19 har haft en betydande påverkan och  
omprioriteringar har behövt göras, exempelvis har dialogarbete 
varit svårt att genomföra, budgetprocessen fick skjutas fram 
till hösten och krisledningsarbetet har prioriterats. Framsteg 
har gjorts inom digitalisering och den nya avdelningen för  
arbete och utbildning bildades. Arbetet med styrmodellen är 
fortsatt viktigt och då särskilt med fokus på dialogen mellan 
chef – chef och chef – medarbetare.

Hållbar utveckling
Satsningar görs där kommunen genom upphandlingen arbetar 
med att både öka andelen ekologiska och närproducerade 
livsmedel som serveras i de olika köken inom verksamheterna. 
Kommunstyrelsen har ansvar för den övergripande klimat-  
och energipolitiken och har under 2020 arbetat särskilt med  
frågorna kring att öka användningen av förnybar energi.  
Genom att aktivt uppdatera sociala medier under namnet  
Fokus hållbarhet, delas tips för en mer hållbar livsstil.

Ekonomisk kommentar
Nämnden redovisar en positiv avvikelse emot budget på 
8,1 mnkr. Avvikelsen beror både på högre intäkter än beräknat 
men också lägre kostnader. De högre intäkterna beror på  
statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader kopplade till 
pandemin, samt högre statsbidrag till vuxenutbildning än  
förväntat. De lägre kostnaderna beror på vakanta tjänster,  
föräldraledigheter, långtidssjukskrivningar samt inställda  
aktiviteter på grund av coronapandemin.

Kommunstyrelsen

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget
avvikelse 

60 163 –209 387 –149 224 –157 363 8 138

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
Covid-19 kommer fortsätta ställa nya krav på organisationen. 
Trycket på vuxenutbildningen, ekonomiskt bistånd och kom-
munala arbetsmarknadsinsatser följs noga för att kunna möta 
de nya behov som uppstår. Dialogarbetet är en utmaning där 
man behöver hitta nya vägar för att nå invånarna. Nytt HR- 
system är upphandlat och implementationsprojektet kommer 
påbörjas. Förvaltningen fortsätter arbetet med översyn av 
kommunens förvaltningsorganisation som kommer att pågå 
under två år.
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Kulturnämnden

Nämndens grunduppdrag i korthet
Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska  
program ska kulturnämnden bedriva biblioteksverksamhet,  
allmänkulturell verksamhet, samt ge föreningsstöd. Därutöver 
ansvarar nämnden för de uppdrag som regleras i kultur-
nämndens reglemente.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är 
att den är genomförd enligt grunduppdraget. På grund av 
covid-19 har aktiviteter ställts in eller genomförts på nya sätt. 
Verksamhetsbesöken minskade med 29%, samtidigt har den 
digitala delaktigheten mångfaldigats. De erfarenheter och  
kunskaper som har förvärvats genom den digitala omställ-
ningen kommer leda till nya former för kulturförmedling och  
bidra till ökad delaktighet. Resultatet för 2020 visar ett över-
skott på 2,2 mnkr.

Invånare
Förutsättningarna för deltagande i kulturlivet ändrades drastiskt  
i och med pandemin. Evenemang behövde ställas in och  
tillgängligheten till bibliotek och kulturhus minskade. Trots det 
erbjöds viss kulturverksamhet. Fysiska möten och evenemang 
ersattes med digitala lösningar. Dock saknar många invånare 
det fysiska mötet. Till viss del har de digitala alternativen  
fungerat kompensatoriskt och varit välbesökta. Genom digita-
liseringen nåddes en ny publik.

Medarbetare
De åtgärder och anpassningar som har vidtagits på grund av 
coronapandemin har skett i samverkan med medarbetarna. 
För många var det frustrerande att tvingas lägga ner verksam-
het som hade planerats under lång tid. Trots det ställde med-
arbetarna snabbt om och hittade nya vägar för att lösa upp-
draget. Ett stort mervärde som har uppstått är att de flesta  
har fått möjlighet till kompetensutveckling, inte minst inom det 
digitala området.

Verksamhet
År 2020 började positivt med invigningen av Glashusets till-
byggnad med nya danssalar. Från mars månad har corona-
pandemin helt präglat kulturförvaltningens arbete. Samtidigt 
som flera arrangemang fick ställas in med kort varsel, började 
alla verksamheter ställa om och söka alternativa möjligheter för 
att genomföra sitt uppdrag. Det har gett kunskaper som blir 
viktiga i det fortsatta arbetet med att möjliggöra för fler att vara 
delaktiga i kulturlivet.

Verksamhetsberättelser

Hållbar utveckling
Arbetet med hållbar utveckling har inneburit att elcyklar har 
köpts in till Gislaveds och Anderstorps bibliotek. De används 
för leveranser genom tjänsten Boken kommer. I de flesta av 
förvaltningens verksamheter finns det möjlighet att källsortera 
och Agenda 2030 och de globala målen sprids genom  
kunskaps- och informationsförmedling till allmänheten. För att 
stärka arbetet med Barnkonventionen har en samordnare  
utsetts i kulturförvaltningen.

Ekonomisk kommentar
Driftsbudgetens nettoresultat visar ett överskott på 2 243 tkr. 
Överskottet fördelas mellan personalbudgeten, ökade intäkter 
och minskade kostnader för övriga tjänster. Personalbudgetens 
överskott har uppstått på grund av att längre och kortare  
vikariat inte har tillsatts. Överskottet för övriga tjänster beror  
på färre arrangemang på grund av pandemin. Därutöver är en 
pensionsavgång inte återbesatt för att möta justeringar i 2021 
års budget. Intäkterna är statliga och regionala bidrag.

Kulturnämnden

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget
avvikelse 

5 315 –37 971 –32 656 –34 899 2 243

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
Nya arbetssätt att förmedla kultur digitalt har utvecklats under 
året som gick. Det har bidragit till att öka den digitala delaktig-
heten. Paradoxalt nog har det också inneburit att många har 
exkluderats. Samtidig har väl aldrig vårt behov av att få vara till-
sammans blivit så uppenbart som nu. Det blir en stor utmaning 
att minska det digitala utanförskapet, samtidigt utveckla nya 
digitala tjänster och tillgodose behovet av levande och tillgäng-
liga kulturella mötesplatser.
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Verksamhetsberättelser

Räddningsnämnden

Nämndens grunduppdrag i korthet
Förvaltningen ska stödja den enskilde att hantera olyckor samt 
stödja kommunerna vid samhällsstörningar. När en olycka sker 
ska förvaltningen hindra vidare skadeutbredning, lindra, stödja 
och därefter lära från det inträffade. Räddningstjänsten ska 
också vara en aktör för ökad social hållbarhet.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är 
att det som primärt skiljer budget från bokslut är minskat antal 
tillsyner, färre externa intäkter på utbildningar, en enskild  
personalkostnad och fördröjda vakanstillsättningar för att 
minska kostnader.

Den operativa insatsverksamheten har genomförts enligt plan 
förutom att räddningsnämnden har tvingats till en beredskaps-
förändring i Reftele och Smålandsstenar på grund av vakanser.

Resultatet för 2020 visar ett överskott på 64 tkr före avräk-
ning till Gnosjö kommun.

Invånare
Vår utryckningsbemanning har varit något lägre i Smålands-
stenar och Reftele under året. Detta på grund av personalbrist 
och det har inte varit inte kopplat till pandemin. De förändringar 
som räddningsnämnden har varit tvingad till att besluta om har 
kompenserats med andra åtgärder. Behovet av fler deltids-
brandmän är fortsatt stort, främst i Reftele och Smålandsstenar.

Ingen hjälpsökande har drabbats negativt av förändringarna 
men arbetsmiljön är ansträngd.

Medarbetare
Övningar och utbildningar för deltidsbrandmännen har begrän-
sats, anpassats eller ställts in till följd av covid-19. Möjligheten 
att utbilda för och öva räddningstjänstinsatser påverkas markant 
när fysisk närvaro begränsas.

Då Reftele och Smålandsstenar har flera vakanser behöver 
de som är kvar täcka mer vilket påverkar arbetsmiljön på längre 
sikt. Skydd och rutiner mot smitta infördes i våras. Rekrytering 
av deltidsbrandmän var en prioriterad fråga.

Verksamhet
Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra utbild-
ningar och praktiska övningar av deltidsbrandmän. Flera  
övningar har ställts in. Det finns nu ett uppdämt behov av  
utbildning och övning.

Ett stort antal utbildningar i brandkunskap och HLR har 
ställts in under året. Detta genererar en utbildningsskuld som 
på sikt behöver hanteras.

Ett flertal vakanser inom deltidsorganisationen medför  
att beredskapsförändringar har varit nödvändiga.

Hållbar utveckling
Under året har flera äldre tunga fordon sålts och ersatts med 
nya. Tre leasingbilar varav två med eldrift och en med gas  
levererades 2020 vilket innebar att de flesta av resorna för de 
heltidsanställda (utanför utryckningstjänst) nu kan ske fossilfritt.

På heltidsstationen i Mossarp har flertalet kemprodukter 
setts över och ersatts med mer miljövänliga alternativ (i flera  
fall Svanenmärkt) och brandstationen i Smålandsstenar har 
fått fjärrvärme.

Ekonomisk kommentar
Det som primärt skiljer driftsbudgeten från bokslut är minskade 
intäkter för tillsyner, färre externa intäkter på utbildningar, en 
enskild personalkostnad och fördröjda vakanstillsättningar för 
att minska kostnader. Bokslutet blev ett överskott på 64 tkr 
före avräkning till Gnosjö kommun.

Investeringsbokslutet visar på ett överskott på 1 573 tkr  
eftersom de upphandlade tankbilarna levereras först hösten 
2021. De investeringar som var planerade 2021 genomfördes 
2020 för att utjämna investeringsbehovet.

Räddningsnämnden

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget
avvikelse 

15 403 –50 118 –34 715 –34 752 37

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
Svårigheterna med att rekrytera deltidsbrandmän fortsätter 
under nästkommande år. Det är av vikt att alla arbetsgivare i 
våra kommuner stödjer sina medarbetare som vill arbeta som 
deltidsbrandmän.

De begränsningar som pandemin medför gällande kurser  
i brandkunskap och HLR kommer att fortsätta under våren 
2021 och generera en utbildningsskuld.

Trenden är att antalet utryckningar kommer öka under 
nästkommande år vilket medför ökade kostnader. Behovet av 
kvalificerad fortbildning kommer kvarstå.
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Socialnämnden

Nämndens grunduppdrag i korthet
Socialnämnden har det politiska ansvaret för individ- och 
familje omsorg, funktionshinderomsorg, vård och omsorg,  
vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka samt för kommunal 
hälso- och sjukvård. Från ingången av 2020 ansvarar kommun-
styrelsen för försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är 
att det finns utmaningar kvar att hantera kommande år inom 
ramen för de kritiska kvalitetsfaktorerna (KKF), målen, upp-
dragen och de ekonomiska förutsättningarna för nämnden.

Flera av de KKF, mål och uppdrag som socialnämnden 
markerar varning eller ej uppfyllt på har haft en påverkan av 
antingen den ekonomiska situationen eller den rådande  
pandemin.

Resultatet för 2020 visar ett underskott på 2,97 mnkr.

Invånare
Året har främst präglats av pandemin som gjorde sitt intåg  
under mars månad. Denna pandemi har slagit hårt emot stora 
delar av de invånare som ingår i socialnämndens ansvars-
område. Rekommendationerna för att minska smittspridning 
har lett till social isolering, vilket på olika sätt påverkat den  
psykiska ohälsan och oron för samtliga målgrupper.

Under året har även orosanmälningar kopplat till barn,  
våld i nära relationer och missbruk ökat.

Medarbetare
Personalanpassningarna som initierades under 2019 hade  
stor inverkan på arbetsbelastningen under våren 2020, då 
övertalighetsprocessen avslutades. Detta har inneburit en  
högre arbetsbelastning på samtliga nivåer inom nämndens  
ansvarsområde.

Utifrån den pandemi som har varit närvarande under  
stora delar av 2020 har kraven på medarbetarna förändrats  
utifrån smittorisk, förändrade och nya arbetssätt, ökad arbets-
belastning och en digital omställning.

Verksamhet
Under året har den digitala mognaden inom socialnämndens 
verksamheter ökat. Behovet av förändrade arbetssätt på grund 
av pandemin har krävt ökad digital kunskap utifrån de ständigt 
förändrade förutsättningarna, gällande rutiner och riktlinjer.

Även det påbörjade införandet av nytt verksamhetssystem 
har inneburit krav på ökad kunskap inom digitalisering och en 
utveckling av den digitala mognaden.

Verksamhetsberättelser

Hållbar utveckling
Under 2020 har socialnämndens verksamheter minskat sitt  
resande, genom en förflyttning från fysiska till digitala möten i 
olika avseenden. De verksamheter som nyttjar bil i tjänsten har 
ökat antalet elbilar.

Inom köksorganisationen har arbete med säsongs-
anpassad kost i syfte att nyttja lokalproducerade varor inletts, 
även arbete med matsvinn är initierat.

Inom verksamheterna med inriktning barn och unga  
genomsyras tankesätt och arbete av barnrättslagen.

Ekonomisk kommentar
Socialnämnden redovisar ett underskott för 2020, jämfört  
med tilldelad budget på 2,97 mnkr.

Under året har kostnaderna för placering av barn och  
unga i familjehem och andra boendeformer ökat, kopplat till  
ett ökat antal orosanmälningar. Även kostnaderna för LSS- 
boenden och nyttjandet av hemtjänsttimmar har varit högre  
än budgeterat, då behovet hos invånarna har varit större än 
det ekonomiska utrymmet tillåtit.

Socialnämnden

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget
avvikelse 

369 976 –970 284 –600 307 –597 335 –2 973

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
Då vi ännu inte ser slutet på den rådande pandemin är fram-
tiden fortsatt fylld med osäkerhet. Som en konsekvens av  
pandemin och rådande samhällsklimat ser vi en ökad oro i 
samhället, vilket har stor påverkan på socialnämndens mål-
grupper.

Socialnämnden kommer att behöva arbeta förebyggande 
för att minska oron hos samtliga målgrupper och hitta arbets-
sätt för att hjälpa medborgarna att hantera vardagen utifrån  
de förändrade förutsättningarna.
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Verksamhetsberättelser

Tekniska nämnden

Nämndens grunduppdrag i korthet
Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala infrastrukturen 
och sköter det operativa arbetet inom kommunens markför-
sörjning och miljövård. Tekniska nämnden är även kommunens 
trafiknämnd och väghållningsmyndighet.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Nämndens bedömning av de prioriterade kritiska kvalitets-
faktorerna är att verksamheten har fungerat på ett bra sätt. 
Avvikelse är uppföljningen av nämndens budget då nytt  
ekonomisystem har varit i uppbyggnad.

Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat 
är att genom besparingar och effektivisering bedrivit en bra 
verksamhet utan större påverkan för målgrupperna och visar 
ett positivt resultat. Resultatet för 2020 visar ett överskott på 
2,9 mnkr.

Invånare
Nämndens uppdrag vinterväghållning, leverera dricksvatten, 
rening av avloppsvatten, skötsel av allmänplatsmark park och 
gata har utförts. Uppdraget att utveckla kommunens mark  
pågår med flera nya detaljplaner. Flera kommunala fastigheter 
är sålda till bostäder och verksamheter. Övergång till LED- 
belysning i Smålandsstenar har gett många positiva reaktioner.

Medarbetare
Personalen arbetar med grunduppdraget. Placering på olika 
platser skapar slitningar hos personalen. Det är viktigt att vi 
hittar bra arbetsformer och att det finns bra möjligheter att 
leda och fördela arbetsuppgifterna ut i verksamheten.

Vi känner att covid-19 påverkar personalen i hela förvalt-
ningen gällande utveckling, arbetsutförandet och hur man mår.

Verksamhet
Verksamheten sitter inte optimalt i nuvarande lokaler.

Va-huvudmannen arbetar med framtida va-mål.
Vid beställning av nya detaljplaner så arbetar vi med frågor 

rörande miljö, dagvattenhantering, ekosystemtjänster för att 
klara framtidens utmaningar i form av skyfall, torka och 
bostads byggande med mer.

Nytt ekonomisystem och nya redovisningsprinciper har tagit 
mycket tid i anspråk som kunde ha använts i verksamheten.

Hållbar utveckling
Förvaltningen har gått över till ECOPAR i stället för diesel  
i arbetsmaskiner.

Arbete har gjorts för att minska belastningen av känsliga 
vattendrag genom att minska kvävemängden från renings-
verket i Gislaved.

Förutsättningar för barn och ungdomar i kommunen  
skapas. En viktig pusselbit är vinterväghållningen där  
nämnden prioriterar cykelvägar och bussgator. Säkerheten 
runt lekplatser, trafiksäkra passager och arbetet med att ta 
bort felparkerade fordon är också viktigt.

Ekonomisk kommentar
Nämnden visar ett positivt resultat på 2,9 mnkr, där den  
största förklaringen är reavinster vid försäljning av mark på 
3,2 mnkr.

Tekniska nämnden

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget
avvikelse 

101 839 –144 370 –42 531 –45 461 2 930

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
En stor utmaning är framförhållningen och planeringen av jobb. 
Vi måste utveckla samarbete i verksamheten och optimera  
utförandet för att höja kvaliteten. Det blir också allt svårare att 
rekrytera och få kompetent personal inom flera enheter.

Klimatförändringar med ökad torka i perioder och höga 
regnmängder i andra perioder kan orsaka stora problem i 
framtiden. Även ökade reningskrav från myndigheter ställer  
högre krav på förvaltningen.

Ökad hotbild gör att kraven på säkerhet kommer att öka.
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Överförmyndarnämnden

Nämndens grunduppdrag i korthet
Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas 
och äldre personers rätt i samhället samt se till att de som inte 
klarar sina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter får 
hjälp med detta.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat  
är att nämnden levererar sitt uppdrag med god kvalitet.

Resultatet för 2020 visar ett överskott på +0,4 mnkr

Verksamhet
Den pågående pandemin har påverkat nämnden på så vis  
att de planerade utbildningsinsatserna för ställföreträdare och 
politiker inte har kunnat genomföras. Överförmyndarkansliet 
GGVV har inte haft full bemanning under året vilket medfört  
en ansträngd situation för verksamheten.

Verksamhetsberättelser
Ve

ct
ee

zy
.c

om

Ekonomisk kommentar
På grund av att Överförmyndarkansliet GGVV inte haft full  
bemanning så har överförmyndarnämnden fått tillbaka medel 
som medfört ett överskott. Däröver beror överskottet även på 
att planerade utbildningsinsatser under året inte har kunnat 
genomföras på grund av pandemin.

Överförmyndarnämnden

 
(tkr)

Intäkter 
2020

Kostnader 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Budget 
avvikelse 

1 116 –4 096 –2 980 –3 418 438

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
Uppdraget ska vara ideellt och lekmannamässigt. De framtida 
utmaningarna är att få tag i kvalificerade ställföreträdare. En 
utveckling för överförmyndarnämnden är det beslut som tagits 
att från och med nästa mandatperiod ingå i den gemensamma 
överförmyndarnämnden i GGVV.
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Verksamhetsberättelser

Gislaveds Kommunhus AB

Grunduppdrag
Bolagets uppdrag enligt antagen bolagsordning är att över-
gripande samordna de kommunala bolagens verksamheter 
genom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom  
Gislaveds kommuns kompetensområde och företräda  
Gislaveds kommuns intressen i koncernen.

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

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

Resultaträkning

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Rörelsens intäkter 0 500 231

Rörelsens kostnader 0 –594 –817

Rörelseresultat 0 –94 –586

Finansiella intäkter 0 2 119 3 560

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 0 2 025 2 974

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 0 2 025 2 974

Investeringar, tkr

Nettoomsättning, tkr 500 231

Soliditet, % 90,0% 83,0%

Likviditet, % 808,0% 242,0%

Balansomslutning 24 725 26 544

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan fungerar endast 
som ägare till dotterbolagen. Gislaveds Kommunhus AB har 
delat ut till sin ägare, Gislaveds kommun, 1,8 mnkr efter beslut 
som tagit vid bolagets årsstämma i juni 2019. Under året har 
moderbolaget (GKHAB) fått utdelning från dotterbolagen med 
2,1 mnkr.

Rörelseresultatet blev –94 tkr (–586 tkr 2019) och resultatet 
efter finansiella poster blev 2 025 tkr (2 974 tkr år 2018).

2020 års resultat är lägre än 2019 på grund av att dotter-
bolaget har redovisat ett lägre resultat och därmed har utdel-
ningen från dotterbolaget sjunkit från 3,6 mnkr till 2,1 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse
Under året har bolaget tagit fram generella ägardirektiv för 
samtliga bolag i kommunkoncernen.

Bolaget har även tagit fram ägardirektiv för respektive  
bolag i koncernen.

Under året har det också genomförts en koncernkonferens 
där bolagen och förvaltningarna har deltagit. Bolagen presen-
terade sin verksamhet och hur de såg på sin utveckling ur ett 
10-årsperspektiv med fokus på investeringar.

På konferensen presenterades också upplägg för organisa-
tionsöversynen i kommunen och en dialog genomfördes kring 
hur bolag och förvaltning kan samarbeta kring organisations-
översynen.

Risk och hållbarhet
Ett av bolagets viktiga uppgifter är att samordna kommunens 
och bolagens framtida utmaningar i form av verksamhets-
förändringar och investeringar. I detta arbete ingår att ur ett 
risk- och hållbarhetsperspektiv göra detta arbete så säkert  
och effektivt som möjligt, både ur verksamhetsperspektivet 
men även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Framtida utveckling
Gislaveds Kommunhus AB har tillsammans med övriga  
koncernen den stora utmaningen med att planera, följa upp 
och tänka som en kommunkoncern.

Bolaget kommer att samordna arbetet avseende organisa-
tionsöversynen av hela kommunkoncernen för att kunna hitta 
synergier mellan bolagen i koncernen och mellan bolagen och 
kommunens förvaltningar. Då koncernen är relativt ny så är  
utmaningen med koncerntänk fortfarande stor.

Flera strukturella delar har arbetats fram och kommer att 
fortsätta att arbetas fram.
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AB Gislavedshus

Grunduppdrag
Bolagets uppdrag enligt antagen bolagsordning är att inom  
Gislaveds kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla 
och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter 
och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med  
lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastig-
heter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella 
lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksam-
heten.

Resultaträkning

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Rörelsens intäkter 167 849 172 236 167 603

Rörelsens kostnader –157 445 –154 102 –154 791

Rörelseresultat 10 404 18 134 12 812

Finansiella intäkter 100 200 1 090

Finansiella kostnader –3 610 –3 702 –3 608

Resultat före skatt 6 894 14 632 10 294

Bokslutsdispositioner 0 9 000 3 200

Skatt 0 –5 083 –2 865

Årets resultat 6 894 18 549 10 629

Investeringar, tkr 97 429 48 662

Nettoomsättning, tkr 172 236 167 603

Soliditet, % 46,1% 47,2%

Likviditet, % 25,0% 93,0%

Balansomslutning 700 029 658 802

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Årets resultat på 14 632 tkr innan bokslutsdispositioner och 
skatt har påverkats av hyreshöjningar, minskade underhålls-
kostnader samt ökade driftskostnader i form av uppvärmnings-
kostnader, taxebundna kostnader och kundförluster.

Verksamhetsberättelser

Händelser av väsentlig betydelse
Styrelsen har under året fattat beslut om tomställning och  
sedan rivning av Västergatan 17 och 19. Coronapandemin har 
lett till införandet av flera försiktighetsåtgärder. Arbete utförs 
endast då hyresgäst ej är hemma, kontoret är stängt för alla 
besök förutom nyckelutlämning och de som kan arbetar hem-
ifrån alternativt på kontor i någon av våra andra lokaler. Bolaget 
har även, genom stöd från Länsstyrelsen, kunnat erbjuda rabatt 
på hyran för de lokalhyresgäster vars verksamhet drabbats av 
coronapandemin. Vi har inte sett några effekter på kundnöjd-
heten men tanke på pandemin. Bolaget är föremål för Skatte-
revision men har inte erhållit någon slutlig promemoria. I slutet 
av året genomfördes en organisationsförändring i driftsorgani-
sationen i syfte att fortsatt vårda den kundnära relationen och 
öka hyresgästkontakten på alla nivåer samt att få en samsyn i 
utveckling, skötsel och drift av områden som ger högre kvalitet 
till lägre kostnad och bättre uppföljning.

Hållbarhet
Ett av bolagets övergripande mål är att värna miljön och bidra 
till en hållbar utveckling. Därför arbetar vi för låg energianvänd-
ning för värme och ventilation vid våra nyproduktioner och större 
renoveringar. Vi installerar också IMD (individuell mätning) i 
samtliga lägenheter för att ge våra hyresgäster förutsättningar 
att följa sin varmvatten- och elförbrukning och samtidigt ge 
lägre kostnader. På fastigheten Traststigen 2 har vi under året 
tagit kommunens största solcellsanläggning för bostäder i bruk. 
Under året har matavfallssortering införts i hela beståndet.

Risk
Ränte- och finansieringsrisken bedöms vara låg baserat på 
bolagets låga belåningsgrad. Den planerade långtidsplanen 
innebär dock att nyupplåning kommer att behöva ske under 
några år framöver. Sannolikt kommer vi att se en ökad vakans-
grad med anledning av kommunens befolkningsprognos sam-
tidigt som coronapandemins slutliga påverkan i regionen är 
oklar. I dagsläget bedöms de politiska riskerna vara de största.

Framtida utveckling
I Smålandsstenar har nybyggnation av 38 lägenheter påbörjats, 
vilka beräknas vara inflyttningsklara under Q1 2022. Nybyggna-
tion planeras också under 2021 i Gislaved och i Reftele av 
ytter ligare 36 lägenheter samt renoveringar av det befintliga 
beståndet, vilket kommer att leda till behov av ytterligare ny-
upplåning. Utöver detta så kommer bolaget att fortsatt erbjuda 
ett tryggt och attraktivt boende och fortsätta att arbeta med 
boendeinflytande, fortsatt prioritering på våra utemiljöer, 
moderni sering och tillgänglighetsanpassning av bostads-
lägenheter och fortsatt hög kundservice för våra kunder.  
Under 2021 utökas också företaget med en it-tekniker som 
ansvarar för att leda företagets digitala utveckling.
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Verksamhetsberättelser

Enter Gislaved AB

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

Resultaträkning

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Rörelsens intäkter 7 492 8 093 8 346

Rörelsens kostnader –7 492 –7 573 –7 954

Rörelseresultat 0 520 392

Finansiella intäkter 0 8 2

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 0 528 394

Bokslutsdispositioner 0 –130 –80

Skatt 0 –87 –68

Årets resultat 0 311 246

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 8 093 8 346

Soliditet, % 54,8% 41,4%

Likviditet, % 218,0% 168,0%

Balansomslutning 4 777 5 260

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Covid-19 har påverkat verksamheten och planerade aktiviteter 
har till del stått tillbaka. Vakanser inom personalfunktionen 
samt ett större projektbidrag har föranlett ett bättre ekonomiskt 
resultat än budgeterat.

Vi har utvecklat våra fokusområden, Technology, Market 
och Tourism samtidigt som vi genomfört aktiviteter och  
projekt med samarbetspartners och näringslivsråd. Vårt arbets-
område finns inom: attraktivitet, näringslivsutveckling, handels-
utveckling, besöksnäring, kompetensförsörjning, infrastruktur 
och tillgänglighet samt internationalisering.

Vi har en väl fungerande dialog med våra partners i ett  
bra samarbetsklimat.

Händelser av väsentlig betydelse
Digitaliseringsprojekt MasterCard slutfördes. Företagsråd  
inrättades för dialog kring effekter av covid-19.

Risk och hållbarhet
Energioptimering och omställning mot 0 emission genom sol, 
batterilager och vätgas prioriteras. Inga engagemang med  
särskild risk föreligger.

Framtida utveckling
Viktiga frågor är aktuella planeringsunderlag och strategiska 
markfrågor för etableringar, bostäder, infrastruktur, kraft-
försörjning, kompetensförsörjning och attraktivitetshöjande  
investeringar. Det skapar positivitet och framtidstro. Den regio-
nala utvecklingsstrategin RUS är en viktig del i planeringen.  
Vi lägger fokus på att utveckla besöksnäring, handel och med 
tillägget gröna näringar. Vi lägger fokus på industriell förnyelse 
inom energioptimering och fossilfria fordon och transporter 
som stärker kommunens och företagens konkurrenskraft och 
position. Digitalisering och nya plattformar för effektivt resurs-
utnyttjande förstärks.
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Gislaved Energi Koncern AB

Grunduppdrag

Moderbolag/koncern
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att bedriva energi-
produktion och energidistribution, köp och försäljning av energi 
och energirelaterade produkter och tjänster samt annan där-
med förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller 
uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta erforderliga anlägg-
ningar och fastigheter samt infrastruktur för it-kommunikation.

Gislaved Energi Koncern AB
Bolaget har tidigare tillförts 10 mnkr i aktieägartillskott för att 
möjliggöra it-infrastruktur för de invånare i Gislaveds kommun 
som inte har samma möjlighet till it-infrastruktur som övriga 
kommuninvånare. Dialog har förts i olika omgångar med natio-
nella nätägare och fiberföreningar i kommunen angående det 
ekonomiska stöd som finns att ansöka om.

Resultaträkning

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Rörelsens intäkter 152 490 127 897 154 884

Rörelsens kostnader –139 614 –119 468 –144 005

Rörelseresultat 12 876 8 429 10 879

Finansiella intäkter 70 113 86

Finansiella kostnader –539 –557 –559

Resultat före skatt 12 407 7 985 10 406

Bokslutsdispositioner

Skatt 0 –1 602 –2 392

Årets resultat 12 407 6 383 8 014

Investeringar, tkr 24 521 25 186

Nettoomsättning, tkr 124 904 153 180

Soliditet, % 48,1% 47,7%

Likviditet, % 203,9% 198,0%

Balansomslutning 334 316 337 778

Verksamhetsberättelser

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Moderbolag/koncern
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick till 
6 383 tkr. Utdelning till Gislaveds kommunhus AB föreslås  
ske med 1 598 240 kr.

Händelser av väsentlig betydelse

Moderbolag/koncern
Dotterbolagen är certifierade enligt ISO14001:2015 och  
har arbetat vidare med miljöfrågor under verksamhetsåret.  
En uppföljande revision har genomförts med bra resultat.  
Bolagen arbetar fortlöpande med åtgärder för minskad  
energianvändning.

Risk och hållbarhet

Moderbolag/koncern
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker, 
till exempel kundkreditrisker, ränterisker, marknadsrisker vid  
elhandel samt finanskriser i omvärlden som kan orsaka bank-
konkurser etc. Koncernen följer en upprättad finanspolicy i  
syfte att begränsa de finansiella riskerna samt en upprättad 
riskpolicy för elhandelsverksamheten i syfte att begränsa 
marknadsriskerna.

Framtida utveckling

Moderbolag/koncern
Koncernen ska i sin fortsatta verksamhet på ett effektivt sätt 
erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar till  
kunderna. Koncernens fortsätter att tillsammans med dotter-
bolagen främja utvecklingen av ett hållbart samhälle.
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Verksamhetsberättelser

Gisletorp Lokaler AB

Grunduppdrag
Bolagets syfte är att främja försörjningen av lokaler för närings-
verksamheter och offentliga behov inom Gislaveds kommun. 
Bolaget har vidare syftet att främja motorbanan i Anderstorp 
och därmed sammanhängande verksamhet. 

Resultaträkning

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Rörelsens intäkter 6 010 5 792 5 876

Rörelsens kostnader –4 594 –5 872 –5 426

Rörelseresultat 1 416 –80 450

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader –20 –67 –27

Resultat före skatt 1 396 –147 423

Bokslutsdispositioner 599 247

Skatt –104 –147

Årets resultat 1 396 348 523

Investeringar, tkr 6 641 4 434

Nettoomsättning, tkr 5 790 5 816

Soliditet, % 57,0% 70,0%

Likviditet, % 43,0% 31,0%

Balansomslutning 34 366 28 041

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Gisletorp Lokaler AB:s verksamhet 2020 har gett ett underskott 
på 147 tkr, men tack vare tidigare avsättningar till periodiserings-
fonder kan bolaget redovisa ett positivt resultat om 348 tkr. 
Underskottet före skatt och bokslutsdispositioner beror i  
huvudsak på en kostsam akut skada på fastigheten Munin 19 
där delar av lättbetongplattor i taket behövde bytas. 

Händelser av väsentlig betydelse
Hyresgästerna på motorbanan i Anderstorp, SRW och ARC, 
skulle arrangerat en stor internationell tävling under 2020.  
På grund av coronapandemin är dock tävlingen skjuten på 
framtiden. Pandemin innebar också att motorbanans verksam-
het varit mindre än vanligt och att den har bedrivits helt utan 
publik. Å andra sidan har motorbanan kunnat användas för  
SM i halvmaraton och SM i 10 km på landsväg i juli respektive 
oktober.

Hållbarhet
Valet av uppvärmningssystem i fastigheterna har störst  
betydelse i bolagets hållbarhetsarbete. Fastigheten Munin 19 
värms idag av fjärrvärme från Gislaved Energi AB. Lövås 8:5 
har tidigare haft elvärme i ett vattenburet system, med under 
året byttes detta ut till en bergvärmeanläggning vilket kommer 
att minska energiförbrukningen med minst 150 MWh per år. 
Sedan ombyggnationen av räddningsstationen i Burseryd 
värms fastigheten Stubbakull 2:20 upp med bergvärme.

Risk
Riskerna i Gisletorp Lokaler AB är av olika slag. Kortsiktigt finns 
en ekonomisk risk att hyresgäster inte betalar hyran enligt avtal. 
Långsiktigt är den största risken att motorbanan inte kan över-
leva på grund av att myndigheter begränsar verksamheten. 
Det finns dessutom, speciellt i små bolag, risk för oegentlig-
heter vid utbetalningar och hantering av ekonomiska resurser. 
Slutligen finns ett ansvar som fastighetsägare som även den 
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. 

Risken för oegentligheter motverkas genom att två personer 
hanterar alla utbetalningar. Fastighetsägarrisken begränsas av 
försäkringar samt att myndighetsbesiktningar, till exempel revi-
sion och OVK, genomförs i enlighet med gällande bestämmelser.

Framtida utveckling
Villkoren i tillståndet som Miljöprövningsdelegationen (MPD) 
kommer utfärda för motorbanans verksamhet under 2021, 
kommer ha mycket stor betydelse för bolagets verksamhet. 
Det är uthyrning av banan till events och så kallade trackdays 
som ger de ekonomiska möjligheterna för att underhålla och 
utveckla verksamheten. Kan SRW och ARC genom tillståndet 
dessutom få möjlighet att arrangera någon stor internationell 
tävling, kommer det också ha stor betydelse för såväl banan 
som hela kommunen. Det är dock högst troligt att tillståndet 
kommer att överprövas i högre instanser. 
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Verksamhetsberättelser

Stiftelsen Gisleparken

Grunduppdrag
Enligt stadgarna har stiftelsen till ändamål att inom Gislaveds 
kommun uppföra och driva parkanläggningen Gisleparken, 
samt att bedriva nöjes-, konferens-, restaurang-, kultur- och  
fritidsverksamhet till gagn för Gislaveds kommuns invånare och 
besökande samt att upplåta lokaler för sådan verksamhet.

Resultaträkning

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Rörelsens intäkter 0 0 0

Rörelsens kostnader 0 –40 –79

Rörelseresultat 0 –40 –79

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 0 –40 –79

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 0 –40 –79

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 0 0

Soliditet, % 82,2% 77,4%

Likviditet, % 563,0% 435,0%

Balansomslutning 197 261

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Verksamheten är avvecklad och stiftelsen ligger vilande i  
väntan för avveckling.

Framtida utveckling
Stiftarna beslutade 2016 att godkänna stiftelsestyrelsens  
beslut att avveckla stiftelsens verksamhet.

Stiftelsen kommer genom beslutet att avveckla verksam-
heten inte uppfylla stadgarnas ändamål. På grund av konkur-
renslagstiftningen och bedömningen av dess tillämpning på 
verksamheten är stadgarna i betydande omfattning inte möjliga 
att uppfylla. Konkurrensverket har dock beslutat avsluta ärendet 
om Gisleparken med hänvisning till att verksamheten upphört. 
Av beslutet framgår att ställningstagande till om förfarandet 
strider mot konkurrensreglerna. Verket valde att till kommunen 
inkomma med en ny begäran om uppgifter i december 2017 
för att undersöka om avveckling av Gisleparkens verksamhet 
fortsatt enligt tidigare beslut.

Om styrelsen ska begära stiftelsen upplöst, eller om stiftel-
sen kan återuppstå med annan inriktning och därmed följande 
revidering av stadgarna, är en fråga för styrelsen att i samråd 
med sina stiftare besluta om.

En stiftelse kan avvecklas om stiftelsen bildades för mer än 
20 år sedan, stiftelsen inte kunnat främja sitt ändamål under de 
senaste fem åren, värdet av tillgångarna, värderade med till-
lämpning av 3 kap 3 §, vid utgången av de tre senaste räken-
skapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 
gånger det gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) 
om allmän försäkring, samt att stiftelsen saknar skulder.

Stiftelsen har under 2017 betalt av sina skulder till kommu-
nen och har därmed ett gränsbelopp som understiger tio 
gånger det gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) 
om allmän försäkring. Det innebär att stiftelsen uppfyller ovan-
stående kriterier efter 2020. Under 2021 ska en avvecklings-
process göras.

A
nk

om
: 2

02
1-

04
-1

4 
D

ia
rie

um
m

er
: K

S
.2

02
0.

61



82

Verksamhetsberättelser

Stiftelsen Isabergstoppen

Grunduppdrag
Isaberg Mountain Resort är en sport- och konferensanläggning 
som erbjuder utomhusupplevelser året runt. Unikiteten ligger i 
den vackra utomhusupplevelsen i vårt naturreservat i form av 
äventyrliga aktiviteter, boende och konferens, som tillfreds-
ställer en bred målgrupp.

Resultaträkning

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Rörelsens intäkter 70 899 52 242 67 191

Rörelsens kostnader –63 245 –45 666 –53 704

Rörelseresultat 7 654 6 576 13 487

Finansiella intäkter 35 32 35

Finansiella kostnader –70 –143 –191

Resultat före skatt 7 619 6 465 13 331

Bokslutsdispositioner 0 –2 446 –7 228

Skatt 0 –912 –1 400

Årets resultat 7 619 3 107 4 703

Investeringar, tkr 13 402 29 801

Nettoomsättning, tkr 52 042 66 998

Soliditet, % 59,0% 58,0%

Likviditet, % 124,5% 72,0%

Balansomslutning 114 469 107 744

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
En utebliven vinter gjorde att Stiftelsen tappade intäkter på  
cirka 25 mnkr. Stiftelsen omprioriterade budgeten efter de nya 
förutsättningarna och sänkte kostnader och investeringar för 
att möta lägre intäkter. Den goda sommaren reparerade delar 
av tappet, cirka 10 mnkr. Över året har boendebeläggningen 
minskat med 17 procentenheter på grund av covid-19 och  
reserestriktioner. Satsningar gjordes bland annat på utbyggnad 
av 22 st ställplatser, liftburen cykling och ny flowtrail 0,5 mnkr, 
köp av markareal om 7 mnkr, nedmontage av 4-stolslift, samt 
ersättning av densamma i form av en bygellift för 6,5 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse
Covid-19 har påverkat hela vår verksamhet och vi har ställt om 
snabbt för att tillmötesgå restriktionerna. Ett lån om 8 mnkr 
upptogs för att finansiera ny lift men också för att klara likvidi-
teten under vårvintern. Markköpet var avgörande för vår fram-
tida expansion och framtagning av vår nya detaljplan. Ett arbete 
som pågår in i Q4 2021.

Risk och hållbarhet
Risk för milda vintrar framöver som gör att vi inte kan bedriva 
en skidanläggning. Vi fortsätter att arbeta efter vår miljöpolicy,  
i syfte att ha så lite klimatpåverkan som möjligt.

Framtida utveckling
Stiftelsen ska fortsätta utveckla aktiviteter i naturen och fram-
för allt MTB & liftburen cykling från Isabergstoppen. I det nya 
detaljplanarbetet projekteras att byggas ett sportcenter för att 
förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och för att kunna 
ge gästen en mer professionell gästservice.
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Verksamhetsberättelser

Stiftelsen Torghuset

Grunduppdrag
Stiftelsen äger och förvaltar fastighet med lokaler i Smålands-
stenar. Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrange-
mang. Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- 
och fritidsverksamhet för sådan verksamhet. Verksamheten 
ska rikta sig till kommunens invånare men även till dem som 
besöker vår kommun.

Resultaträkning

 
(tkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Rörelsens intäkter 5 948 4 509 5 814

Rörelsens kostnader –5 636 –4 600 –5 506

Rörelseresultat 312 –91 308

Finansiella intäkter 0 0 1

Finansiella kostnader –105 –101 –102

Resultat före skatt 207 –192 207

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 207 –192 207

Investeringar, tkr 269 0

Nettoomsättning, tkr 2 260 3 796

Soliditet, % –45,7% –41,0%

Likviditet, % 482,0% 429,0%

Balansomslutning 7 009 7 336

Sammantagen bedömning av resultat och effekter
Under 2020 har 9 863 (33 030) besökare vid 364 (602) tillfällen 
besökt oss. Vi har tappat cirka 70% sett till besöksantalet.  
Snittet på besök i biografen har minskat till 24 (35). Siffror inom 
parentes visar föregående år. Vi har fått stöd från Tillväxtverket 
samt Svenska Filminstitutet.

Under året har vi börjat reparera och investera i fastighet 
och verksamhet. Bland annat har vi byggt om vår receptions-
disk samt påbörjat arbete med att utveckla våra foajéer.  
Taket har tvättats och målats samt flera inre och yttre för-
bättringar har gjorts.

Händelser av väsentlig betydelse
Året som gått har präglats av en enda sak och det är ju corona-
pandemin. Från mars och framåt har vi i princip fått boka av 
allt inbokat, cirka 10 000 besökare, därtill kommer också de  
bokningar som inte kunnat göras på grund av restriktionerna. 
Tre av de fasta medarbetarna har varit permitterade till och 
från med början i april och året ut. Stiftelsen har lagt fokus på  
fastigheten och under året genomfört omfattande löpande  
underhåll på denna.

Risk och hållbarhet
En fortsatt pandemi är för oss som tillhör besöksnäringen en 
stor risk för hela vår verksamhet.

Vi försöker i allt vi gör att använda oss av all den lokala 
kompetens som finns. Alla returflaskor skickas till Returpack 
och vi handlar ekologiskt och närproducerat i den mån det  
är möjligt.

Framtida utveckling
Vi kommer att fortsätta att utveckla vår foajé till en mötesplats 
för våra besökare. Vår vision är att ytterligare utveckla konceptet 
evenemang, film och mat och dryck. Gärna tillsammans med 
våra lokala butiker och matställen. Vi kommer också att lyfta 
fram innergården bakom Torghuset. Det är en helt outnyttjad 
plats som vi tror kan bli en stor tillgång.

Vi behöver också se till att vi är rustade så vi kan hjälpa 
våra besökare att även mötas digitalt.

A
nk

om
: 2

02
1-

04
-1

4 
D

ia
rie

um
m

er
: K

S
.2

02
0.

61



Ve
ct

ee
zy

.c
om

A
nk

om
: 2

02
1-

04
-1

4 
D

ia
rie

um
m

er
: K

S
.2

02
0.

61



A
nk

om
: 2

02
1-

04
-1

4 
D

ia
rie

um
m

er
: K

S
.2

02
0.

61



gislaved.se

A
nk

om
: 2

02
1-

04
-1

4 
D

ia
rie

um
m

er
: K

S
.2

02
0.

61

http://www.gislaved.se

	Årsredovisning 2020 för Gislaveds kommun
	Innehåll
	Inledning
	Kommunstyrelsens ordförande har ordet
	Det kommunala uppdraget

	Förvaltningsberättelse
	Översikt över verksamhetens utveckling
	Den kommunala koncernen
	Organisation
	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
	Omvärldsanalys
	Hållbar utveckling
	Befolkningsutveckling

	Händelser av väsentlig betydelse
	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
	Vision
	Värdegrund
	Styrmodell
	Årets interna kontroll

	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
	Kommunfullmäktiges grunduppdrag
	Kritiska kvalitetsfaktorer
	Mål
	Uppdrag
	Nyckeltal
	Sammanfattning kvalitet och måluppfyllnad

	Finansiell analys
	Resultat
	Kapacitet
	Risk och kontroll
	Balanskravsresultat
	Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

	Väsentliga personalförhållanden
	Sjukfrånvaro

	Förväntad utveckling

	Drift- och investeringsredovisning
	Driftredovisning (verksamheten)
	Investeringsredovisning

	Ekonomisk redovisning
	Resultaträkning
	Kassaflödesanalys
	Balansräkning
	Noter
	Affärsdrivande verksamhet - vatten och avlopp årsredovisning
	Resultaträkning
	Balansräkning
	Noter

	Redovisningsprinciper
	Ord och begrepp


	Verksamhetsberättelser
	Nämnder
	Barn- och utbildningsnämnden
	Bygg- och miljönämnden
	Fastighet- och servicenämnden
	Fritid- och folkhälsonämnden
	Kommunstyrelsen
	Kulturnämnden
	Räddningsnämnden
	Socialnämnden
	Tekniska nämnden
	Överförmyndarnämnden

	Koncernbolag och stiftelser
	Gislaveds Kommunhus AB
	AB Gislavedshus
	Enter Gislaved AB
	Gislaved Energi Koncern AB
	Gisletorp Lokaler AB
	Stiftelsen Gisleparken
	Stiftelsen Isabergstoppen
	Stiftelsen Torghuset





