Driftförändringar
2015 – 2019

KS 2014-11-04 § 431

Bilaga 1

(+ är ökad kostnad, - minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2016)

Kommunstyrelsen
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

tkr
Utvecklingsenhet
Driftbidrag GNAB
Innovationsfabriken
Forsknings och utvecklingscentrum
Konjunkturpaket
Turistbyrå
Utvecklingsplaner
Utveckla kulturturism
Företagsutvecklande åtgärder
Förbättrad skyltning
Informationscentrum Smålandia
Resecentrum Smålandsstenar

L
M
N
O

Kansli och info-enhet
Utbildning av nya förtroendevalda
Val
Parlamentarisk kommitté
E-arkiv

P

Ekonomi-enhet
Nytt ekonomisystem

Q
R
S

Personal-enhet
Medarbetarenkät
Projektledning heltid/deltid
Struktursatsning

T

IT-enhet
Medborgarinloggning
TOTALT

2016

2017

2018

2019

25
500
200
-50
300
100

50
500
400
-50
300

50
500
200
-50
300
-100
-300

100
50
200
200

100
-50

-50

50
50
100
-50
300
-100
-300
100
-50

200

200

200

-450

-450

600

80
600

-450
530
80

400

450

325

325

2000

-600
4000

-220
-600
6000

-600
8000

150

150

150

150

4255

5680

6565

8175

-70

Kommentarer:

A .Driftbidrag GNAB
I 2015 års budget finns 850 tkr som driftbidrag till GNAB samt 300 tkr till handel dvs totalt 1 150 tkr. Detta
belopp kommer att öka med 25 resp 50 tkr under utblicksperioden.
B. Inovationsfabrik Småland
Projekt för ta fram patentlösningar, design, materialsammansättningar, prototyper, marknadsföring, profilering,
nya marknader o.s.v.
Projektets mål är att skapa en arbetsmodell som medverkar till att effektivt, med bättre samordning och samlad
kompetens, få fram affärsmöjligheter för såväl nya som befintliga företag.
Projektet är indelat i flera faser:
• 2013-2014 Fas 1, 2 Projektkostnad 1440 tkr
• 2014 Fas 3 Projektkostnad 1155 tkr
• 2015-2017 Marknadsföring, underhåll och utveckling av metod och nätverk
(ev genom en heltidstjänst, målet är dock att få det självgående) 500 tkr/ år
• 2018-2020 Övergång till egen drift, ev. årligt stöd till marknadsföring, utbildningsinsatser el. liknande 50
tkr/år
Fas 1,2,och 3 är finansierad under 2013. Under år 2014-2015 finns inga anslag men däremot tillförs 500 tkr fr
om år 2016 för att sänkas till 50 tkr år 2019.
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C. Forsknings- och utvecklingscentrum
En förstudie skall genomföras för att undersöka möjligheterna till uppstart av en fysisk plats med resurser till
forskning och utveckling av produkter och tjänster.
Centrumet skall i ett genomförande startas upp med stöd från Gislaveds kommun, men är tänkt att i
projektform lyftas över till självgående drift. Detta under förutsättning att det tas ett positivt beslut om dels ett
genomförande, dels ett beslut om drift.
I dagsläget är inriktningen tänkt att bli lokaler med labmöjligheter (produktutveckling och tester samt
tjänsteutveckling och tester), moderna fysiska och digitala konferensmöjligheter samt forskarplatser.
Projektet delas in i olika faser.
• Förstudie 2015: 200 tkr till medfinansiering i förstudie för ex Östersjöregionen inkl. annan kommun i
Sverige eller annat land.
• 2016: 100 tkr förberedelse av genomförandeprojekt (extern konsult)
• 2016-2018:1 500 tkr Medfinansiering Östersjöprogrammet projekt minst 3 länder inkl. ex
Tyskland/Wedemark.
• 2019-2020 Hyra 3 år samt ev. administrativ resurs som skall fasas över till drift.
• 2020 Skall samtliga omkostnader vara självbärande genom intäkter från de som utnyttjar lokalerna och
resurserna däri.
I budget 2014 respektive 2015 ingår 200 tkr/år som ökar med 200 tkr till 400 tkr år 2016 och till 600 tkr år
2017 för att gå ner till 400 tkr år 2018, 300 tkr år 2019.
D. Konjunkturpaket
Konjunkturpaketets syfte är att minska arbetslösheten i kommunen genom att utveckla arbetsmarknaden och
stödja möjligheterna till kompetensutveckling. År 2015 anslås 250 tkr vilket sänks till 200 tkr år 2016.
E. Turistbyrå
Gislaved ska vara en aktiv och öppen kommun som tar ansvar för våra invånare och besökare året om. För
detta ändamål inrättas en helårsöppen turistbyrå med start sommar/höst 2015. Med fördel placeras ehn
heltidsöppen turistbyrå centralt i Gislaveds tätort. Valet ligger på Tummetott sommartid och i
kontaktcenter/reception övrig tid. En heltidstjänst som turistinformatör kommer att fungera som ett nav i
kommunens olika enheter och förvaltningar och blir en tydlig och synlig informationsresurs för såväl besökare
som invånare.
F. Utvecklingsplaner
Anslag för framtagande av utvecklingsplaner för framförallt Isabergsområdet och Anderstorp Raceway. För att
kunna utnyttja dessa utvecklingsplaner och ligga i framkant med framtida ansökningar för nationella satsningar
gällande turism, behöver det tas gemensamma grepp tillsammans med näringen. I budget 2015 ingår 100 tkr
vilket utökas till 200 tkr år 2016 för att utgå helt fr om år 2018.
G. Utveckla kulturturism
Under åren 2015-2017 finns 300 tkr/år vilket utgår helt år 2018. Anslagen kan användas till att bl a föra samman
personer med gemensamma intressen för kulturarv och kulturturism vilket ger möjlighet till att synergieffekter
skapas. I nuläget ser utvecklingen av en app som med hjälp av kartor, bilder, videos visar de olika besöksmålen
som kyrkor, industriminnen m m ut som en bra produkt. Medel ska även användas för medfinansiering till
samarbetsprojekt med GGVV och Hylte (ev. Halmstad och Jönköping).
H. Företagsutvecklade åtgärder
Inom servicesektorn och inom turism arbetar många företag idag på hobbybasis med sin verksamhet. Gislaveds
kommun har en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen för våra besöksnäringsföretag. Det kan göras i
olika insatser tillsammans med andra organisationer och tillsammans med GNAB. För detta ändamål finns i
budget 2015 50 tkr vilket ökar till 150 tkr år 2016.
J. Informationscenter Smålandia
Smålandia är en viktig strategisk plats för att kunna fånga upp besökare. Möjligheten till inrättande av
informationscenter vid Smålandia behöver utredas och under 2016 anslås 200 tkr för att undersöka vilka
möjligheter som finns.
K. Resecentrum Smålandsstenar
Kostnader för att hyra och driva resecentrum.
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L. Utbildning av nya förtroendevalda
Utbildning av nya förtroendevalda efter valet 2014 sker under 2015 till en kostnad av 450 tkr. Denna kostnad
kvarstår ej 2016.
M. Val
År 2018 finns 530 tkr för allmänt val.
O. E-arkiv
Länets e-utvecklingsråd har genomfört en förstudie kring ett gemensamt e-arkiv i länet. Precis som när vi
tidigare bevarat information på papper, måste vi i framtiden se till att den digitala informationen inte går
förlorad eller förvanskas. E-arkiv i Jönköpings län är också ett nav i och en förutsättning för en fungerande eförvaltning. Ett digitalt arkiv kräver en organisation likväl som ett traditionellt pappersarkiv. Det behövs
resurser/kompetens som driftar och förvaltar e-arkivet och kompetens som kan ge råd och stöd vid inköp av
nya system (som efterhand ska leverera digital information till e-arkivet).
Det gemensamma e-arkivet erbjuder en lösning för själva bevarandet av den digitala informationen. Att
bestämma vad som ska bevaras och hur den informationen ska plockas ut för arkivering är ett arbete som
respektive kommun måste göra, även när det finns ett gemensamt e-arkiv i länet. Det innebär att det i
respektive kommun måste finnas resurser för tekniskt ansvar för att ta fram levererbar information från
aktuella system och resurs för att strategiskt driva e-arkivfrågan och arbetet med informationshanteringsplaner
(bestämmer vad som ska levereras till det gemensamma e-arkivet). Till detta kommer att det traditionella
pappersarkivet inte försvinner utan det ska fortsätta att driftas och finnas resurser för utlämnande av handlingar
etc.
Kommunens kostnad för länsgemensamt e-arkiv uppskattas till 600 tkr/år utifrån förstudien. Egen resurs som
leder det arbetet som ska göras i kommunen bedöms till 600 tkr. Av detta anslås 600 tkr till egen resurs under
år 2015 för att utökas med 600 tkr år 2016 och 2017 för att återgå till 600 tkr år 2018.
P. Nytt ekonomisystem
Nuvarande ekonomisystem är föråldrat (upphandlades i början av 1990) och det finns en bortre gräns för hur
länge leverantören har kvar denna version.
Om systemet skall förändras bör inventering/förstudier påbörjas under 2016 för att vara infört under
2016/2017.
V. Medarbetarenkät
Medarbetarenkät har genomförts 2010 och 2013 i Gislaveds kommun. Den senaste innebar
kommunövergripande handlingsplan med insatser 2014-2015. Kommunövergripande insatser med anledning av
medarbetarenkätens resultat planeras således under 2015-2017 inom bland annat områden Ledarskap, Attraktiv
arbetsgivare, Värdegrund inkl. samarbetsklimat, kränkning, hot och våld.
För ”Ledarskap” innefattas permanenta lösningar i form av exempelvis utbildningsprogram så som
grundläggande och kontinuerliga ledarskapsprogram vilket ger en permanent årlig kostnad för dessa utbildningar
på ca 300 tkr per år under 2015-2017 varav UGL plan för samtliga 103 chefer planers och utgör i snitt 150
tkr/år.
För ”Attraktiv arbetsgivare” innefattas insatser som berör framtagande av ambassadörer för olika yrken och
utbilda dessa, planera och genomföra storrytellning som ska finnas på karriärsidan och som material vid mässor,
komplettera introduktion för nyanställda.
För ”Värdergrundsarbete” innebär det insatser som syftar till att implementera värdegrunden för alla anställda i
kommunen samt förvaltningsvisa insatser om förebyggande inom hot, våld och kränkningar.
Medarbetarenkät ska genomföras varannat år och nästa planeras 2015. Efter att ha administrerat
medarbetarenkäten internt gör personalenheten bedömningen att tidsåtgången för de personalresurser som
behövs blir för stor. Därmed finns ett behov av att köpa in analysdelen om en kostnad på 70 tkr vartannat år
utöver de 100 tkr som finns för detta uppdrag.
I budget 2015 ingår 670 tkr till dessa åtgärder och detta belopp sänks med 70 tkr till totalt 600 tkr år 2016 för
att uppgå till 670 tkr år 2017. År 2018 sänks beloppet till 450 tkr och år 2019 är anslaget 520 tkr.
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R. Projektledning heltid/deltid
I kommunfullmäktige november 2013 beslutas i budget 2014 med utblick 2015-2017 att i utblick 2015 gå från en
projektledare på 600 tkr till två projektledare totalt 1200 tkr.
Under våren 2014 föreslår kommunstyrelsen i arbetet med budget 2015 med utblick 2016-2018 följande
personalpolitiska mål:
Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.
Styrtal:
• 2015 ska samtliga nyanställda anställas till en grundanställning på100 %. Målet är att andelen anställda med
grundtjänst 100 % ska öka i förhållande till andelen per 2013-11-01 som var 62,4 %.
Den kommunala verksamheten står inför stora utmaningar. Krav ställs på valfrihet och brukare i centrum,
samtidigt måste arbetet bli mer attraktivt för personalen, både när det gäller arbetstider och arbetsmiljö. Vad
krävs det för att skapa och driva en verksamhetsutveckling som leder till hållbar och varaktig förändring? Vad är
nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt som att införa heltidsnorm?
Många kommuner har arbetat med heltidsfrågan genom att träffa kollektivavtal om flexibla arbetstidsmodeller i
syfte att kunna erbjuda anställdaönskade sysselsättningsgrader. Ofta måste man omvandla vikarietimmar till
arbetstid i fasta heltidstjänster för att få det att gå ihop. Olika former av personalpooler kan också bli verktyg
för att öka heltidsarbeten.
För att mer målinriktad arbeta med ovan och skapa engagemang, krävs en projektledare som arbetar fram ex
verksamheternas flexibla arbetstidsmodeller.
Kf:s förslag bygger på att två projektledare arbetar under ett år intensivt med förändring av förhållningssätt och
skapande av positiva ingångar i arbetet med samtliga nio förvaltningar. Det bästa arbetssättet blir då att dela upp
förvaltningarna på de två projektledarna så att de systematiskt kan jobba igenom införandet under
uppskattningsvis 8 månader (ca 4 månader går till förberedelser, semester, avtrappning).
I budget 2015 ingår två tjänster för att arbeta med projektet och dessa båda tjänster finns fram till år 2016 för
att därefter bestå av en tjänst.
S. Struktursatsning
I det ”Strategiska styrdokumentet inför mål och budget 2015-2019” KF 2014-06-23 § 106 är de
personalpolitiska målen fastställda och de ärl
• ” Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv arbetsgivare” vilka är
nerbrutna enligt följande:
• Utveckla processen kring lönebildningen
Styrtal:
• Alla anställda ska ha medarbetarsamtal.
• Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,8 %
• Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 ska medföra att
medianlönerna inom respektive AID-kod ligger i nivå som medianlöner i kommuner
och landsting i södra Sverige.
För de kommande åren behövs strukturpengar för att klara dessa mål. För 2015 finns inga särskilda satsningar
men för åren 2016-2019 finns 2,0 mnkr/år vilket innebär en ökad kostnad år 2019 med 8 mnkr i förhållande till
år 2015.
T. Medborgarinloggning
eTjänster är en service som medborgare, kunder och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de
har hos kommunen. För att på ett säkert sätt kunna tillhandahålla dessa tjänster krävs en form av
medborgarinloggning.
Avsikten med denna investering är att implementera en lösning för att kunna tillhandahålla detta. Detta
kommer att vara en av grundbultarna i utvecklandet av en effektiv och flexibel eFörvaltning.
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Räddningsnämnd
2016
194
194

tkr
A Driftkostnader fordon
Totalt

2017
327
327

2018
403
403

2019
885
885

Kommentarer:

A. Driftkostnader fordon.
Ökade kostnader för i huvudsak kapitalkostnader. Kostnaden motsvarar 76,64 % av den totala kostnaden vilket
motsvarar andelen av räddningstjänsten för Gislaveds kommun.

Teknisk nämnd
A
B
C
D
E

tkr
Industriområden
Toppbeläggning
Utökad drift cykelbanor
Nedlagda deponier
Kapitalkostnader avseende
övriga investeringar
Totalt

2016
675
2 200
400
580

2017
672
2 900
400
580

2018
669
2 900
400
0

2019
666
3 600
400
0

270
4 125

594
5 146

1 002
4 971

2 381
7 047

Kommentarer:

A. Industriområden
Ökade drift och kapitalkostnader avseende industriområden. . Beloppen per år är inte låsta till respektive
industriområde med fördelningen baseras på följande:
• Hestra Ådalen
• Södra industriområdet Smålandsstenar.
• Nöbbele industriområde
B. Toppbeläggning
2015 års anslag för toppbeläggning är 3 300 tkr och ökar med 2 200 tkr till totalt 5 500 tkr år 2016. År 2017
utökas anslaget till totalt 6 200 tkr och år 2019 till totalt 6 900 tkr.
C. Utökad drift cykelbanor.
Behovet att maskinborsta våra cykelvägar mer än en gång per år är stort. Behovet är efter lövfällningen under
hösten samt att man mer aktivt kan arbeta med att få bort vegetationen mellan gata. För detta ändamål utökas
driftbudgetramen med 400 tkr fr om år 2016.
D.Nedlagda deponier.
Gislaveds kommun har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att utföra en handlingsplan samt MIFO-klassa
kommunens nerlagda avfallsdeponier. Behovet är 1 heltidstjänst under 2år.

Bygg- och Miljönämnd
tkr
A Bostadsanpassningsbidrag
B Planarkitekt
Totalt

2016
200
250
450

2017
200
250
450

2018
200
250
540

2019
200
250
450
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Kommentarer:
A. Bostadsanpassningsbidrag
Tendensen är att bostadsanpassningsbidragen ökar, dels på grund av allmänna kostnadsökningar för utförda
åtgärder, dels på grund av att antalet ansökningar ökar. Anslaget för bostadsanpassningsåtgärder behöver ökas
med 200 tkr från 2016 till totalt 2 633 tkr.
B. Planarkitekt
Det finns ett stort behov av ytterligare 1,0 planarkitekt från och med 2016. De externa planuppdragen kan då
genomföras och finansieras delvis med externa intäkter. Nettokostnad (550-300) 250 tkr .
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Socialnämnden
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

tkr
E-hälsa
Vård o omsorgscollege
E Kompetens o utbildning
Heltid/deltid
Avfallshantering
Fordonsservice
Familjecentral
Samordnare
Navigatorcentrum
Barn- och
ungdomshälsomottagning
GGVV
Föreskrift personaltäthet
demensvård
KomHem lokaler
Ökade kostnader
hemsjukvård
Lokalförändringar SÄBO
Uppräkning privat
tjänsteköp
Gruppbostad (trapphus)
Funktionshinder o stöd
Demografijustering
Högkostnadsskydd ÄO

2016
0
1 000
1 000

2017
0
1 000
1 000

2018
0
1 000
1 000

2019
0
1 000
1 000

0
0
-800

0
0

0
0

0
0

520

520

520

520

800

800

800

800

0
1 000

0
1 400

0
1 400

0
1 400

1 200
0

1 200
0

1 200
0

1 200
0

0
2 000
614
-201

0
6 481
2 000
1 108
-201

0
6 481
2 000
1 534
-201

0
6 481
2 000
1 534
-201

Totalt

7 133

15 308

15 734

15 734

Kommentarer:

A. E-hälsa
Kommuninvånarnas behov och förväntan på trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik är
något som kommunfullmäktige tagit ställning för i samband med att man antog regional handlingsplan för
eHälsa 2012-2013 inkl Vision för regionens eHälsoutveckling tom 2018.
eHälsa kommer i någon form påverka kostnader för bland annat digitala larm, bredbandsutbyggnad i SÄBO,
mobilitet, personalkompetens och ehälsostöd för att säkra verksamheternas säkerhet och kvalitet.
Anslag för E-hälsa finns anslaget under kommunstyrelsen och kommer att fördelas till olika kommunala
verksamheter då mer kunskap finns i frågan.
B. Vård och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege (VOC) är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer, utbildare och
ofta även Arbetsförmedlingen. Rektorerna för gymnasieskolorna samt vuxenutbildningarna i GGVV föreslog
under våren att kommunernas utbildningsnämnder i samverkan med landstinget och respektive
omsorgsorganisation ska ansöka om att ingå i VO-college. En gemensam projektledare ska anställas och
finansieras för att utreda och formulera ansökan från GGVV. Kostnader för delfinansierad projektledare finns
fr.o.m. hösten 2014. Vid kontakt med ansvariga för Vård och omsorgscollege på Höglandet görs följande
beräkning av kostnader för socialtjänstens del: 0,5 tjänst för samordning och process, cirka 300 tkr, samt
kostnader för att genomgå förändrad handledarutbildning, cirka 700 tkr.
C. E-kompetens och utbildning
Budgeterade medel för utbildningar har under åren varit föremål för anpassningar. Under ett antal år har
förvaltningen också haft möjlighet att ansöka om statsbidrag. Några ytterligare riktade statliga utbildningsbidrag
är inte aviserade, men behovet av utbildning kvarstår inom hela förvaltningen. Exempel är behov av ytterligare
utbildning i palliativ vård, demensomsorg, äldrepsykiatri, missbruk och pedagogik. De tidigare anpassningarna
av centrala utbildningsmedel behöver återställas under hela utblickperioden men också ökas.för att sn ska klara
att hålla en god kompetens hos personal.
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G. Familjecentral
Socialnämnden har sedan tidigare tilldelats resurser för familjecentral. Familjecentralen i Smålandstenar
förväntas vara i drift från år 2016. Tilldelade medel finansierar år 2015 annan prioriterad verksamhet. I och
med att anslaget redan är tillfört socialnämndens driftram så sänks anslaget tillfälligt år 2016 då verksamheten
får finansieras med sparade medel från år 2015.
H. Samordnare Navigatorcentrum
Projektmedel till 1,0 samordnare på Navigatorcentrum upphör 2015-12-31 och då krävs egen finansiering med
utökad ram om tjänsten ska vara kvar. Behovet kommer att kvarstå under utblicksperioden.
I. Barn- och ungdomshälsomottagning
Ett arbete har inletts tillsammans med landstinget för att förbereda en barn- och ungdomshälsomottagning i
GGVV. Mottagningen tangerar också ett av det konkretiserade målen som finns 2015 där Bun och Sn ska
arbeta för en mottagning. Då placering, personalstyrka och organisation är i ett tidigt utredningsskede så kan
kostnaden bara uppskattas. Enligt uppskattning blir det ungefär samma kostnad som för en familjecentral.
K.KomHem lokaler
Den kommunala hemsjukvården behöver omgående ändamålsenliga lokaler för att kunna leverera verksamhet
som ligger i linje med intentionerna i KomHem. Där är teamsamarbetet grunden för att kvalitet till brukaren
ska fullföljas. Lokalerna ska vara tillräckliga, de ska främja teamsamarbete, kontakt och kommunikation mellan
olika professioner samt säkra arbetsmiljön. Läkemedel ska hanteras på ett säkert sätt samt följa
sekretesslagstiftningen. Rehabpersonal, sjuksköterskor och hemtjänst ska finnas i samma lokaler utifrån
lokalprogram Söder och Norr, Behovet kommer att kvarstå under utblicksperioden.
I och med att kommunen har ett stort fastighetsbestånd får fastighetsnämnden och socialnämnden i uppdrag att
hitta lokaler som går att använda för ändamålet i befintliga lokaler till så låg kostnad som möjligt.
L. Ökade kostnader Hemsjukvård.
Hemsjukvården behöver nya resurser i form av legitimerad personal. Det finns stora svårigheter att hålla
verksamheten igång med tillräckligt antal sjuksköterskor. Semesterperioden är inte en kort period, den
omfattar en sjättedel av året och innan alla sjuksköterskor som har skjutit på sin semester, inte tagit ut alla fyra
veckorna o.s.v. så omfattar semesterperioden de facto en fjärdedel av verksamhetsåret. Det innebär att en
fjärdedel av året är hälso- och sjukvårdsorganisationen bemannad enbart till hälften och går på sparlåga.
Sjuksköterskorna måste ersättas och för att undvika dyra lösningar som bemanningsföretag korta perioder till
dyr kostnad behövs utökad bemanning. Det finns inget annat sätt att lösa bemanningen av legitimerad personal
och säkra kvaliteten under hela året, än att anställa fler som arbetar i pool större delen av året och ersätter
övriga under semesterperioden. Behovet kommer att kvarstå under utblicksperioden.
O. Gruppbostad (trapphus)
Enligt genomförd enkätundersökning som skickas ut vartannat år till brukarna, anger flera att de vill ansöka om
en lägenhet i gruppbostad ("trapphusmodell") år 2017 och 2018. Det innebär att planeringen måste starta
under hösten år 2014.
P. Funktionshinder och stöd
En genomlysning av verksamheten med fokus på kvalitet, effektivitet och ekonomi ska genomföras av extern
konsult under höst 2014. Syftet med genomlysningen är att säkerställa att hela funktionshinderverksamheten
har en bra kvalitet, att arbetet bedrivs på ett optimalt sätt och om möjligt åstadkomma ett effektivare
resursutnyttjande inom funktionshinderverksamheten där resultatet kan följas över tid. Resultatet av
genomlysningen kan komma att påverka resursbehoven under utblicksperioden.
Nya identifierade behov är en personalutökning till gruppbostäder då det gjorts en anpassning av personal
2014 pga outhyrda lägenheter. Nu och framöver ser situationen annorlunda ut.
Hösten år 2014 tillkommer åtta nya brukare till kommunens dagliga verksamhet, vilket medför behov av en
högre personalbemanning. Under år 2015 är det i dagsläget känt att det tillkommer minst 7 nya brukare. Det
är alltså 15 personer med diverse behov och diagnoser som ska beredas en arbetsplats i verksamheterna.
Behov finns av att öka bemanningen redan år 2015.
Korttidsverksamheten Loftet har ökat kraftigt under senare år och är nu i stort sett fullbelagt under årets
alla dygn. Det innebär att det idag finns fler personal anställda än vad som finns i budget. När det tillkommer
fler brukare finns behov av att öppna en ny korttidsverksamhet för att tillgodose behoven.
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Inom ett flertal olika insatsområden har verksamheten ökat rejält. Det gäller kontaktpersoner, ledsagning,
avlösarservice och boendestöd. När dessa ärenden ökar krävs det mer arbete med logistik och administration,
men också en utökning av personal. Den ökning som skett under senare år behöver budgeteras, för att
verksamheterna ska kunna undvika stora underskott.
Områdeschefsgruppen inom programområdet har under senare tid haft en mycket hög arbetsbelastning direkt
kopplat till utökad verksamhet. Behovet av en extra områdeschef som stärker upp ledarskapet är stort
På grund av en högre belastning inom administrationen i personlig assistentteamet, bl.a. för att klara de ökade
kraven som Försäkringskassan ställer på uppföljningar och redovisningar, har en administrativ assistent på 50 %
anställts.
Inom kommunen finns signaler om ungdomar som av olika orsaker är i behov av att genomföra sin skolgång på
annan ort. Om sådana beslut fattas blir socialnämnden ansvarig för elevens internatboende. Om vistelsen
planeras t.ex. under hela gymnasietiden, d.v.s. i fyra år, innebär det stora kostnader för socialnämnden. Idag
finns inga avsatta resurser för detta. Storleken på kostnaderna är i dagsläget svåra att bedöma.
Q. Demografi
Ökade kostnader under planperioden för äldreomsorgen som följd av fler äldre.
R Riktade statliga bidrag
Kommunens skatteintäkter sänks med -230 tkr år 2015 och med ytterligare -231 tkr år 2016 avseende höjning
av takbeloppen i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen vilket innebär att kommunens intäkter för avgiftsintäkter kan
höjas.
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Barn- och utbildningsnämnden
A1
A2
A3
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
Z
Å

tkr
Effektivisering ny gymnasieskola
Utökad undervisning i matematik
Den nya gymnasiesärskolan
Grundbemanning förskolan
Ökad pedagogtäthet förskolas program
Ökad efterfrågan fritidshem
Familjecentral Smålandsstenar
Fritidsverksamhet efter skoltid
Besparing Grundskolan
Kvalitetsutveckling
Högskolan på hemmaplan
Lokal- och organisationsförändring
Balansering av utblick
Lärararbetsplatser
Klassrum nya funktioner
Köksfunktioner
Nordinskolan
Hyreshöjning Gisle etapp 2
Anpassning lokaler Anderstorp
Solkullens Förskola Hestra
Gyllenforsskolans kök
Utemiljö och trafiksäkerhet
Ökad tillgänglighet
Materialsortering
Oförutsedda lokalbehov
Mobäcks förskola upphör
Elevhälsa
Demografijustering

2016
-1 378
718
350
2 000
1300
700
250
-200
800
500
-433
-500
0
0
0
650
0
890

2017
-1 349
718
29
700
2 000
1300
1 300
500
-200
1 200
500
-433
-500
0
0
0
700
700
1 490

2018
-1 349
718
29
700
2 000
1300
1 300
750
-200
1 600
500
-433
-500
0
0
0
700
700
1 490
0

35
40
0
0
-100
700
-5 015

70
80
0
0
-100
700
-7 757

105
120
0
0
-100
700
-8 205

2019
-1 349
718
29
700
2 000
1300
1 300
1 000
-200
2 000
500
-433
-500
0
0
0
700
700
1 490
0
0
140
160
0
0
-100
700
-8 205

Totalt

1 307

1 647

1 924

2 649

Kommentarer:

A 1-3 Riktade statliga bidrag
Kommunens skatteintäkter sänks med 660 tkr år 2016, sänks med 603 tkr fr om år 2017 avseende effektivisering
av gymnasieskolan , den nya gymnasiesärskolan, nationella minoritetsspråk samt aktivitetskrav i Komvux . Effekten av
2016 års höjning är följande:
• ”Effektivisering ny gymnasieskola” fråntas 1 378 tkr
• ”Utökad undervisning i matematik” tillförs 718 tkr
• ”Den nya gymnasiesärskolan” tillförs 29 tkr (år 2017)
B. Grundbemanning förskolan
Anslaget ska utjämna löneskillnad mellan barnskötare och förskollärare för ytterligare 6 personer. Utökning
sker 2016 respektive 2017.
C. Ökad pedagogtäthet förskolans program.
2012 hade kommunen 5,6 barn per anställd och då hade riket 5,4. 2013 har kommunen 5,4 barn per anställd,
riket har 5,3. Genom omfördelning av budgetmedel har skolan uppnått en högre pedagogtäthet. En ytterligare
ökning av personaltätheten till rikets nuvarande nivå innebär en ökning med ca 4 tjänster och för detta utökas
budgetramen med 2,0 mnkr år 2016.
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D. Efterfrågan fritidshem
Inför ram 2014 erhöll nämnden en ramökning med 830 tkr vilken utökas under perioden 2016-2019 med 1,3
mnkr.
En ytterligare ökning av behovet inom fritidshem förväntas med 45 platser 2016. Det motsvarar en
inskrivningsgrad på 71 % för 6-9 åringarna och 11 % för 10-12 åringarna.
E. Familjecentral Smålandsstenar
700 tkr för familjecentral i Smålandsstenar. Denna post tas 2015 i anspråk dels för bevarande av Öreryds skola
samt dels för minskat avgiftsuttag i grundskolan. Inför 2016 återförs posten till familjecentralen. 2014 erhölls
500 tkr vilket tillsammans blir 1 200 tkr. Tidigare erhållna medel för familjecentral i Gislaved 1 200 tkr då
uppstart av familjecentral skett i Gislaved i slutet av 2013 och det visar att den ursprungliga budgeten för hyra
och städkostnader inte håller begärs ytterligare tillskott under 2017 då familjecentral i Smålandsstenar ska ha
startat.
F. Fritidsverksamhet efter skoltid
För att ge fler barn möjlighet att ta del av fritidshemmens verksamhet och andra aktiviteter kopplade till
fritidslivet inrättas en halvtidstjänst varje år i utblicksperioden. Verksamheten riktar sig till barn i
mellanstadieålder, även till dem som inte har plats på fritidshemmet.
G. Besparing Grundskolan
Tack vare att tilldelad inflationsuppräkning överstiger faktiska kostnadsökningar kan en besparing göras 2015
utan att det påverkar verksamheten. För 2016 sparas ytterligare 200 tkr för att återlägga lånade medel för
familjecentral som finansierat borttag av uttag avgifter i grundskolan.
H. Kvalitetsutveckling
Skollagen ställer krav på att undervisningen ska bedrivas av legitimerade lärare. Medel riktas till
kompetenshöjning för att säkerställa behörighet och kvaliteten i undervisningen. Som ett led i att förbättra
lärarnas arbetsvillkor och skapa utrymme för mer gemensam planering och kollegialt samarbete prövas
möjligheten vid några skolenheter att införa 40-timmarsvecka för lärare.
I. Högskolan på hemmaplan.
En tjänst inrättas för utveckling av verksamhet, kopplat till konkretiserat mål att arbeta för kompetenshöjning
bland anställda inom näringsliv och kommun.
J.Lokal- och organisationsförändring
För att bibehålla och förstärka kvalitén i verksamheten ska lokalreduceringar göras. Detta kan också innebära
lägre ambitionsnivå på lokaler till förmån för innehållet i verksamheten. (Förslag till konkretiserat mål).
Inom ramen för de omprövningsbehov verksamheten står inför de kommande budgetåren föreslås
lokalreduceringar och organisationsförändringar enligt följande:
Rönnen
Gislaveds Gymnasium har sedan cirka 10 år tillbaka haft SFI-undervisningen förlagd till lokaler i den paviljong
som kallas Rönnen. Den elevminskning kommunen haft inom grundskolan slår nu igenom även på gymnasieskolan varför lokaler för SFI-verksamheten ryms i Gislaveds Gymnasiums huvudbyggnad. Studerandeunderlaget
för SFI har de senaste åren varierat mellan 100-180 med en ”normalsituation” kring 125 studerande. Då vissa
strukturförändringar krävs inom gymnasiets verksamhet lämnas lokalerna från halvåret 2015.
K. Balansering av utblick
Förvaltningens förslag om nedläggning av Öreryds skola genomförs ej. Medel för att bevara skolan lånas från
post avseende familjecentralen 2015 och återförs i utblick 2016 till familjecentralen.
O.Nordinskolan
Ny- och ombyggnad av Nordinskolan. Hyra och kapitalkostnader för nyanskaffningar av möbler och inventarier
som sker i samband med byggnationen. Skolgård/idrott samt parkering.
Q. Anpassning lokaler Anderstorp
Hyra samt kapitalkostnader för inköp av möbler och inredning till ny förskola.
U. Ökad tillgänglighet
Hyreshöjning vid handikappanpassning i förskole- och skollokaler
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Z. Elevhälsa
Då riktat statsbidrag (700 tkr) upphör begärs budget för att upprätthålla personaltätheten inom
elevhälsaorganisationen.
Å. Demografiska förändringar
Förskolan, Förskoleklass: En viss minskning av antalet barn under planperioden.
Grundskola: Mellan år 2014 till 2018 beräknas elevantalet minska med ca 40 elever till 3 060.
Gymnasieskolan:. Elevminskningen beräknas mellan år 2014 och 2018 uppgå drygt 60 elever.
Interkommunala elever: Bedömningen är att andelen elever i annan kommun/friskola kommer att ligga på 25 %.
Detta innebär att antalet elever i annan kommun/friskola minskar med drygt 20 elever mellan år 2014 och
2018.
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Fritidsnämnden
tkr
A Spontan/näridrottsplats
B Standardhöjande insatser
idrottshallar
C Gisle sportcenter,
utbyggnad yta hälsolyft
D Badatraktion simhall
E Förbättrad ventilation
F Optisk rening bad
G Ombyggnad simhallar
H Höjt driftbidrag föreningar
I Höjt aktivitetsstöd
J Utökat öppethållande
simhallar
K Bottensug
Totalt

2016
51

2017
102

2018
137

2019
172

35

70

105

140

0

250

50
150
770
300
250

0
107
50
150
1 120
300
250

0
107
50
150
1 470
300
250

0
16

0
16

0
16

0
16

897

1 708

2 235

2 655

50
75
420

Kommentarer:

Punkt A-g samt K
Samtliga driftförändringar är kapitalkostnads-/internhyresförändringar som följd av de investeringar som ingår i
investeringsbudgeten.
H. Höjt driftbidrag föreningar
Vid kontakter med ett antal föreningar har det framkommit att det är både nödvändigt och önskvärt att
drift/lokalbidraget höjs. Föreningar som äger och driver egna anläggningar har i många fall stora svårigheter att
ekonomsikt klara skötseln om driftbidraget inte följer kostnadsutvecklingen. En stor kostnadspost för många
föreningar är energikostnad.
I. Höjt aktivitetsstöd
Höjning av det lokala aktivitetsstödet till kommunens bidragsberättigade ungdomsföreningar år 2016.
Kommunen höjde från år 2014 åldern för bidragsgodkännande från 20 till 25 år i enlighet med det statliga
aktivitetsstödet. Det innebär att det kommer bli fler deltagaraktiviteter vid oförändrad verksamhet. Detta leder
till ett minskat värde på deltagaraktiviteten.

Kulturnämnden
tkr
A Bibliotek
B Gislaveds konsthall
C Kulturplatån/Glashuset
(ungdomens kulturhus)
D Gislaveds
dansstudio/Kulturplatån
E Taxor och avgifter
F Föreningsanslag
G Konst i samband med
byggnationer
H Internationella teatern på
Trasten
Totalt

2016
347
0

2017
380
0

2018
413
0

2019
446
0

633

3 593

3 593

3 593

50
50

500
100
100

500
150
150

500
150
150

5

3

2

1

350

500

500

1 435

4 176

5 308

4 840
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Kommentarer:
A. Bibliotek
Ökade kapitalkostnader som följd av 2016 års investeringarC. Kulturplatån/Glashuset (ungdomens kulturhus)
Glashuset ska vara mötesplats för hela kommunen där konst och kultur har en central plats. Kulturplatån driver
kulturförvaltningens verksamheter i Glashuset och är en plats där människor i alla åldrar tar del av och
producerar kultur efter egen förmåga. Verksamheten är öppen för alla men har en tydlig plats för barn och
ungdomar. Idag bedrivs en bred verksamhet för ca 300 barn och ungdomar inom dans, teater, musik, bild, DJ,
webbradio och studioverksamhet.
Genomförandet av Kulturplatån/Glashuset kräver att personalstyrkan utökas. Detta för att klara den planerade
verksamheten och för att kunna hålla öppet i en omfattning som möjliggör skapandet av en öppen mötesplats.
Funktionen som mötesplats är central för hela genomförandet av Glashuset. 2014/2015 sker det i ett första
steg med en tjänst. Personalstyrkan utökas sedan med en tjänst om året under perioden 2016-2018. De
huvudsakliga arbetsuppgifterna, utöver öppethållandet, blir att handleda och vara mentorer för de människor
som vill genomföra aktiviteter/projekt/arrangemang, aktivt samverka med andra kommunala verksamheter och
civilsamhället, samt söka upp människor i deras vardagsmiljöer för att lyssna och genom dialog skapa bättre
förutsättningar delaktighet och inflytande.
Ett av huvudmålen för uppbyggandet av Glashuset/Kulturplatån är att fler människor ska kunna utveckla sina
kreativa sidor och sina olika projekt. Det är därför rimligt att anta att det kommer att krävas en viss
förstärkning av verksamhetsresurserna. Under perioden 2016 – 2018 är det upptaget en kostnadsökning på 300
tkr, jämt fördelade över tre år.
2017 beräknas etapp två stå klar, vilket innebär en beräknad hyreshöjning med 1,1 miljoner. Nästa
hyresförändring kommer när etapp fyra är färdig, troligen 2020
D. Gislaveds dansstudio/Kulturplatår
Dansstudion engagerar idag ca 230 barn och ungdomar i olika former av dans. På grund av lokalbrist kan dansen
inte växa mer, vilket är synd eftersom fler vill vara med än vad verksamheten kan ta emot. När etapp två av
Glashuset står klart 2017 får dansen i kulturförvaltningen och på Gislaveds gymnasium för första gången tillgång
till professionella danslokaler. Med två nya dansstudiors kan fler grupper startas och bereda plats för fler
deltagare. Även nya målgrupper som yngre barn och äldre kan komma att beredas möjlighet att delta i
verksamheten. Utöver lokalfrågan kommer det att krävas fler danspedagogtimmar. 2017 finns medel upptagna
för en danspedagogtjänst.
E. Taxor och avgifter.
Kulturnämnden ska ha ett tydligt barn och ungdomsperspektiv med utgångspunkt i Barnkonventionen. Den
säger att alla barn har rätt att efter egen förmåga och intresse vara delaktiga och ta del av kulturlivet. Ett hinder
för många barn är föräldrarnas ekonomi. Kulturnämnden föreslår därför att de avgifter som idag tas ut för
deltagande i Gislaved dansstudios och Teaterverkstans barn och ungdomsgrupper minskas stegvis under åren
2016-2018. Det innebär en kostnadsökning med 50 tkr per år.
F. Föreningsanslag
Bidragen till kulturföreningar och studieförbunden ligger under genomsnittet i jämförelse med likartade
kommuner som Gislaved. En stark ideell sektor är nödvändig för ett vitalt kulturliv och ökad bildning.
Kulturnämnden kommer på olika sätt fortsätta att utveckla samverkan och samarbetet med den ideella sektorn
och civilsamhället. En del i detta är att förstärka anslagen till föreningarna. Under perioden 2015 till 2018
planeras en total anslagsökning med 350 000 kr. För 2015 har kommunfullmäktige beslutat att föreningsbidraget
till Gislaveds Industrimuseum ska höjas med 200 tkr. 2017 och 2018 tillförs anslaget 50 tkr per år.
G. Konst i samband med byggnationer
Kompensation för internränta för konstnärlig utsmyckning. Investeringsanslag finns i Kulturnämndens
investeringsbudget.
H. Internationella teatern på Trasten.
En motion om en internationell teater på Trasten, daterad den 30 januari 2013 lämnades in till
kommunfullmäktige, som remitterade den till kulturnämnden för yttrande. I vår kommun har vi en stor grupp
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människor med bakgrunder i andra länder och kulturer. Motionären menar att det vore av stort värde att
kommunen hjälper till att synliggöra dessa människor och deras kulturer. Detta skulle kunna ske som ett
professionellt understött teaterprojekt, därför föreslås att kulturnämnden får i uppdrag att utreda
möjligheterna till ett teaterprojekt i enlighet med motionens förslag. Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30
att bifalla motionens syfte genom att den av kulturnämnden skisserade hanteringen av motionens förslag utreds
vidare i form av en förstudie till ett teaterprojekt, samt att finansieringen av förstudien hanteras av
kulturnämnden i samband med utformandet av 2015 års budget samt utblick 2016 – 2019.
Kostnaderna för en förstudie är inlagda 2016. Om förstudien leder fram till ett genomförande är det ett rimligt
antagande att kommunen måste lämna ett ekonomiskt bidrag till projektet. Därför har kulturnämnden tagit upp
500 tkr 2017 och 2018. Beloppet bygger på erfarenheterna från tidigare genomförda teaterprojekt i
kommunen.
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