KOMMUNFULLMÄKTIGE

i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar onsdagen den 20 november 2013,
klockan 09:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:
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Meddelande

Gislaved den 5 november 2013

Agneta Karlsson
Ordförande
Karin Gustafsson
Kommundirektör

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns
tillgängliga i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium.
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Budget 2014 med utblick till 2018
Ärendebeskrivning
Nämnderna har tagit fram förslag till mål & budget 2014 – 2018 i enlighet med
antaget strategiskt styrdokument, kommunfullmäktige den 24 juni 2013, § 92, och
utfärdade riktlinjer.
Nämndernas förslag har gåtts igenom vid nämndsvisa samtal med företrädare för
presidier och förvaltningsledningar vilket har skett med ekonomi- och
markutskottet (EMU) den 17-18 september 2013. Kommunstyrelsen har därefter
berett ärendet vid överläggningar den 23 – 24 september och den 8 oktober 2013.
Det upprättade budgetförslaget, daterat den 8 oktober 2013, innefattar de
revideringar som diskuterats vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 - 24
september vad gäller nämndernas budget för 2014. De frågor som behandlats i
investeringsbudget vid sammanträde den 23 – 24 september har också inarbetats
liksom de förändringar i investeringsbudgeten som samverkanspartierna föreslagit
den 8 oktober 2013.
Av upprättad bilaga 1 ”driftförändringar under åren 2015 – 2018” samt bilaga 2
”investeringar under åren 2014 – 2018” framgår de driftförändringar respektive
investeringar som ska genomföras under planeringsperioden 2014 – 2018.
Beslutsunderlag
Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2014 – 2018
Nämndernas budgetförslag inkl. investeringsbudget 2014 och utblick 2015 – 2018
Förslag till Mål & budget 2014 – 2018 daterat den 8 oktober 2013
Bilaga 1, driftsförändringar under åren 2015 – 2018
Bilaga 2, Investeringar under åren 2014 – 2018
Kommunstyrelsen den 8 oktober 2013, § 384
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att i dokumentet Mål och budget 2014-2018 ersätts punkt
två på sidan 54 med texten:
För utökad demensvård ingick i socialnämnden budget för år 2014 2,0 mnkr
vilket för år 2015 utökades med 10,4 mnkr. Denna äskade nivå hade inneburit
att det fr om år 2015 funnits ett totalt anslag för verksamheten med 12,5 mnkr.
Anslag för denna verksamhet har i kommunstyrelsens förslag till budget för åren
2014-2018 utgått.
Anslaget är borttaget som följd av att Sveriges kommuner och landsting (SKL)
har förmått Socialstyrelsen att skjuta på denna reform att den inte ska börja
gälla förrän tidigast 2015. Fram t.o.m. 2015 kommer SKL att arbeta för att dessa
regler ska förändras även efter 2015.
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Niclas Palmgren (M): Att i dokumentet Mål och budget 2014-2018 ersätts punkt
fyra på sida 70 med texten:
Det strategiska styrdokumentet som antogs av Kommunfullmäktiges 2013-06-24, §
92 innefattade att driftbudgetramen för IKT-satsningen fr om 2014 uppgår till 10,0
mnkr/år. IKT-satsningen är omfattande till verksamhet och belopp och kräver
därmed en utförlig och professionell uppföljning.
Barn-och utbildningsnämnden ska senast 2014-09-01 för kommunstyrelsen
presentera en uppföljning som visar de pedagogiska, ekonomiska och tekniska
effekterna av IKT-satsningen. Uppföljningen ska genomföras och presenteras av
extern expertis.
Kopplat till 2014 års konkretiserade mål ”Utveckla samverkan med forskare och
universitet/institut” ska om möjligt även följeforskning ske avseende IKT-satsningen
och dess effekter.
Niclas Palmgren (M): Att utöka barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för
år 2014 med 1,0 mnkr. Anslaget ska i sin helhet tillföras elevhälsan. Förstärkningen
görs för att möjliggöra en utökad satsning för barn och ungdomar med särskilda
behov.
Niclas Palmgren (M): Att skattesatsen för 2014 ska fastställas till 22:13 kr
Niclas Palmgren (M): Att i dokumentet Bilaga 1 driftförändringar under åren
2015-2018 ändras innebärande att det ej sker någon sänkning av anslag till
IKT-satsning under perioden 2015-2018.
Niclas Palmgren (M): Att ej höja fritidsnämndens driftbidrag till föreningar med 300
tkr fr om år 2015
Niclas Palmgren (M): Att i dokumentet Bilaga 1 driftförändringar under åren
2015-2018 kompletteras kommentarerna på sida 7 med texten:
I socialnämndens förslag till utblick 2015-2018 äskades 2,0 mnkr för E-hälsa år
2015 och ytterligare 1,0 mnkr år 2017. I kommunstyrelsens förslag till utblick
ingår inte denna utökning.
Kommunsektorn står inför ett teknikskifte vilket bl a innebär att analoga
trygghetslarm blir digitala och för att belysa dessa frågor ska socialnämnden
under 2014 presentera en ekonomisk/organisatorisk analys avseende E-hälsan i
sin helhet, den ekonomiska analysen ska beakta både investeringar och
driftkostnadseffekter. Analysen blir ett viktigt underlag inför mål och budget
2015-2019.
Niclas Palmgren (M): Att barn- och utbildningsnämndens Investeringsanslag till
inköp av lärplattor höjs till 38 550 tkr under perioden 2014-2018.
Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Lennart Kastberg
(KD), Peter Bruhn (MP) och Ann-Katrin Strand (C): Bifall till budgetförslaget och
till Niclas Palmgrens yrkande.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att inarbeta förändringen i Mål- och
budgetdokumentet med ny datering den 5 november 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

att skattesatsen för 2014 ska fastställas till 22:13 kr,

att

kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka
kommunens låneskuld med upp till 70 mnkr,

att

i övrigt fastställa mål & budget 2014- 2018 samt bilaga 1 och 2, daterat den 5
november 2013,

att

uppdra till kommunstyrelsen att besluta om nämndernas igångsättning av
investeringsobjekt som sträcker sig under flera år än 2014, samt

att

uppdra till socialnämnden att under 2014 presentera en
ekonomisk/organisatorisk analys avseende E-hälsan i sin helhet, den
ekonomiska analysen ska beakta både investeringar och
driftkostnadseffekter.

Protokollsanteckning
Socialdemokratiska gruppen och Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet utan
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november
2013.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Kommunfullmäktige
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Mål och budget 2014-2018

Budgetens innehåll och
uppbyggnad
Budgeten är uppbyggt enligt den
planeringsmodell som kommunfullmäktige
beslöt om 2010 vilket innebär fokus på
kommunens vision samt övergripande mål.
I budgetdokumentet finns redovisat hur de
övergripande målen skall genomföras för
kommunen som helhet samt att det under
respektive nämnd redovisas nämndens
ekonomiska resurstilldelning samt hur
nämnden skall bidra till att de övergripande
målen uppnås.
I bilagorna 1 och 2 redovisas detaljerade
investeringsplaner och driftförändringar under
perioden 2014-2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-24 §
92 om de yttre begränsningarna för
nämndernas budgetarbete genom beslut om
Strategiskt styrdokument inför mål och budget
2014-2018.
Visionen, kommunstyrelsens ledningsidé,
styrprinciperna och de finansiella,
personalpolitiska och övergripande målen
revideras inte årligen. De utgör tillsammans
med planeringsförutsättningarna det yttre
ramverk som planeringen för den kommande
budgetperioden förhåller sig till.
De konkretiserade målen har ett kortare
tidsperspektiv och syftar till att stegvis få
kommunen att närma sig visionen och de
övergripande målen samt göra det möjligt för
kommunen att på bästa sätt möta de
omvärldsfaktorer som kommunen står inför.
Med beslutet om Strategiskt styrdokument
som grund bereder nämnder och styrelser
förslaget till Mål och budget 2014-2018 som
sedan fastställs av kommunfullmäktige i
november månad.
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Ekonomi och
verksamhetsstyrning i
Gislaveds kommun
God ekonomisk hushållning innebär för
Gislaveds kommun att




verksamheten bedrivs effektivt i enlighet
med de övergripande och konkretiserade
målen
de finansiella målen uppnås
som en attraktiv arbetsgivare uppnås de
personalpolitiska målen.

Ett grundläggande syfte med styrning är en
medveten samordning och inriktning av
verksamhetens delar mot gemensamma mål.
Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna
i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar för
den samlade kommunala verksamhetens
utveckling utöver den egna
kärnverksamhetens behov och intressen.
För att samordna och ge ett utökat stöd för
verksamheten har gemensamma definitioner
samt en styrmodell för ekonomi- och
verksamhetsstyrning utvecklats.
Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att
kommunfullmäktige har antagit en Vision,
övergripande mål, Finansiella mål samt
Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål
har kommunfullmäktige för år 2014 angivit ett
antal konkretiserade mål som ska styra
mot de övergripande målen och visionen.
Visionen skall beskriva vad
kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt.
Visionen skall vara ett redskap för styrning av
den kommunala verksamheten.
Gislaveds kommun har en vision som är en
ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall
utvecklas. Visionen skall vara styrande för
budgetarbetet.


I Gislaved kommun får du tid på ett annat
sätt. Här är det nära till jobbet, naturen,
vännerna och familjen, nära mellan
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människor och nära till de gemensamma
besluten.
I Gislaveds kommun är ingenting omöjligt.
Samarbete och ömsesidigt förtroende gör
Gislaved till en kommun där steget är kort
från tanke till handling. Kan du säga det, så
kan du göra det.
I Gislaveds kommun kan vi konsten att
förvåna. Från en industri som servar
framtiden med kunnighet och klipskhet till
en kulturverksamhet utöver det vanliga. Här
får du nytta av din nyfikenhet.





Övergripande mål skall tydliggöra inom
vilka delområden som arbetet ska inriktas för
att visionen på sikt skall uppnås.

Sjunker soliditeten tvingas kommunen låna
mer till investeringarna och därmed ökar
räntekostnaderna och en mindre del av
skatteintäkterna kan användas till
verksamheterna.
Dessa mått är av mycket stor betydelse för
kommunens ekonomiska utveckling och helt i
linje med den kommunala redovisningslagen
om god ekonomisk hushållning.
Personalekonomiska mål är av avgörande
betydelse både för att öka kommunens
attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra
till god ekonomisk hushållning.
De personalekonomiska målen är
• Gislaveds kommuns löne- och
personalpolitik ska främja oss som
attraktiv arbetsgivare.

De övergripande målområdena är:










Infrastruktur och kommunikationer
Trygghet, säkerhet och folkhälsa
Uppleva och göra
Bygga och bo
Lärande och utveckling
Demokrati och dialog
Miljö och energi
Näringsliv och arbetsmarknad
Stöd och omsorg

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



Resultatnivån under femårsperioden 20142018 ska uppgå till i genomsnitt minst 15
mnkr per år
Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för
perioden 2014-2018 ska, som genomsnitt,
inte vara lägre än 73 procent.

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital)
måste vara positivt om ekonomin inte ska
försämras. En försämrad ekonomi innebär
mindre resurser till verksamheten. För att
klara kommunen framtida pensionskostnader
behöver resultatet vara lägst 15 mnkr.
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna
som har finansierats med sparade skattemedel.
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• Riktade medel för struktursatsningar
• Åtgärder utefter medarbetarenkätens
resultat
• Utveckla lönebudgetprocessen
• Omställningar vid organisation/verksamhets förändringar
Styrtal:
• Minst 90 procent av alla anställda ska ha
medarbetarsamtal.
• Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,5 %
• Att resultat av struktursatsningar under
femårsperioden 2015-2019 ska medföra
att medianlönerna inom respektive AIDkod ligger i nivå som medianlöner i
kommuner och landsting i södra Sverige

•

Hos Gislaveds kommun är heltid en
rättighet och deltid en möjlighet.
Styrtal:
• Andelen anställda som arbetar heltid ska
öka i förhållande till andelen per 201212-31 som var 62,5%.
• Andelen deltidsanställda kvinnor ska
minska med minst 0,5 %-enheter i
förhållande till andelen per 2012-12-31
som var 33 %.

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att
utföra givna inriktningar utifrån givna
ekonomiska ramar. I detta planeringsarbete
gör respektive nämnd en
verksamhetsbudget som beskriver
verksamhetens uppgift, vad den skall göra och
för vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål
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för verksamheten utifrån de övergripande
målen.

Övergripande och
konkretiserade mål
Visionen har delats upp i nio huvudområden
utifrån vilka de övergripande målen styrs.
För respektive övergripande mål har
kommunfullmäktige fastställt konkretiserade
mål (inriktningarna) som är förväntning
ar
eller krav på hur nämndernas tilldelade
resurser ska riktas. De konkretiserade målen
är framtagna utifrån
planeringsförutsättningarna, visionen,
kommunstyrelsens ledningsidé och de
finansiella och personalekonomiska målen.
Under nämndernas texter förklarar
nämnderna hur de tänker arbeta med de
konkretiserade målen.

1. Infrastruktur och
kommunikationer
Detta övergripande mål innebär att




Gislaveds kommun ska i samverkan
med närliggande kommuner ha god
infrastruktur i form av järnvägar, vägar
och GC-vägar samt nät för IT och VA.
Gislaveds kommun ska ha en väl
fungerande kollektivtrafik, oberoende
av administrativa gränser.

Kommunfullmäktige styr med de
konkretiserade målen:





Förbättra och utveckla kollektivtrafiken
Skapa opinion för utvecklat väg- och
järnvägsnät.
Genomförande av bredbandsstrategin.
Utveckla resecentrum i Smålandsstenar
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Antal meter utbyggd cykelväg ( mål 500 m)
Kollektivtrafiken- antal påstigna i kommunen
(mål 316 000)

2. Trygghet, säkerhet och
folkhälsa
Detta övergripande mål innebär att




Gislaveds kommun ska erbjuda en
miljö som skapar trygghet och
säkerhet.
Gislaveds kommun ska motverka
social och ekonomisk otrygghet.
Gislaveds kommun ska arbeta för en
god folkhälsa genom att underlätta för
spontanaktiviteter och aktivt ta tillvara
föreningslivets kraft.

Kommunfullmäktige styr med de
konkretiserade målen:







Utarbeta en långsiktig upprustningsplan
för de tre simhallarna.
Genomför en utredning av behovet av
fritidsgårdar och dess innehåll samt dess
öppettider. Utredningen ska också
innehålla en utvärdering av vem som bör
vara huvudman för verksamheten.
Utred hur gatu- och park belysningen kan
bidra till en ökad trygghet samt
miljöanpassat.
Marknadsföra och utveckla befintliga
mötesplatser

Kommunövergripande mätning görs
med:
Indikatorer
 Trygghetsfaktorn i medborgarundersökningenandelen invånare som upplever att de känner
sig trygga (KKiK mått nr 10) (mål 55%)
 Brottsligheten - antal våldsbrott/ 1 000
invånare (mål 7,9 st)
 Brottsligheten - antal stölder och tillgrepp/ 1
000 invånare (mål 32 st)

Kommunövergripande mätning görs
med:
Indikatorer
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3. Uppleva och göra



Detta övergripande mål innebär att





Gislaveds kommun ska erbjuda
attraktiva turismupplevelser under
hela året.
Gislaveds naturtillgångar – skogarna,
sjöarna och varierande landskap – ska
utvecklas och användas för boende,
rekreation och upplevelser.
Gislaveds kommun ska vara en
kommun med ett rikt och
inspirerande utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter som uppmuntrar till
möten mellan människor av olika
bakgrund och ålder.
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Öka (intensifiera) marknadsföringen av
kommunen med fokus på kommunens
tätorter/boendemiljöer.

Kommunövergripande mätning görs
med:
Indikatorer
 Medborgarundersökningen ”Hur stor andel
av invånarna tycker att Gislaveds kommun är
en attraktiv plats att bo på ” (KKiK mått nr
40) (mål 56%)

5. Lärande och utveckling
Detta övergripande mål innebär att
Barn och unga ska växa upp i en miljö
som uppmuntrar till delaktighet,
inflytande och ansvar.
 Kompetens och engagemang ska
utveckla lärandet med omvärlden i
fokus.
 Lärandet ska vara flexibelt och utgå
från individens förutsättningar.
 Samverkan ska ske med föräldrar,
näringsliv och andra aktörer.


Kommunfullmäktige styr med de
konkretiserade målen:
 Generellt stödja förutsättningar för
utveckling inom besöksnäringen

Kommunövergripande mätning görs
med:
Indikatorer
 Medborgarundersökningen ( fritid-kultur)betygsindex skala 0-100. Gränsen för nöjd
går vid 55 (mål 90)
 Turism omsättning (ett års fördröjning) (mål
420 mnkr)

Kommunfullmäktige styr med de
konkretiserade målen:



4. Bygga och bo
Detta övergripande mål innebär att




I Gislaveds kommun ska det finnas ett
varierat utbud av attraktiva
boendemiljöer.
Befolkningen i Gislaveds kommun ska
öka.
Gislaved ska stärkas som centralort
och varje ort ska utvecklas efter sina
särdrag. Landsbygd och tätort ska
komplettera varandra.

Kommunfullmäktige styr med de
konkretiserade målen:




Lokaler, personal och gruppstorlekar
anpassas efter beprövad erfarenhet och
forskning.
Ökad kompetens, utbildning av vuxna i
samverkan mellan näringsliv, skola och
yrkeshögskola.
Utveckla fler metoder för att
grundskoleelever ska uppnå behörighet
till gymnasieskolan.
Utveckla samverkan med forskare och
universitet/institut.

Kommunövergripande mätning görs
med:
Indikatorer
 Andel behöriga elever till något nationellt
program (KKiK mått nr 19) (mål 90 %)
 Nationellt prov årskurs 3 (andel som klarat
alla delproven) (KKiK mått nr 18B) (mål 80
%)
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Nationellt prov årskurs 6 (andel som klarat
alla delproven) (KKiK mått nr18 ) (mål 85 %)
Andel som fullföljer gymnasiet(KKiK mått nr
22) (mål 75 %)

6. Demokrati och dialog
Detta övergripande mål innebär att






I Gislaveds kommun ska medborgarna
kunna påverka och ta ansvar för
samhällsutvecklingen. Fler ska delta i
de demokratiska processerna.
Kommunens befolkningsstruktur ska
avspeglas bland anställda och
förtroendevalda.
Verksamheten i Gislaveds kommuns
ska anpassas till omvärlden och
kommuninvånarnas behov, samt stå
för öppenhet och vara tillgänglig för
medborgarna.

Kommunfullmäktige styr med de
konkretiserade målen:


Implementera ”handboken för
medborgardialog” som en naturlig del i
nämndarbetet.



De beslut som berör barn och ungdomar
skall utgå från ett barn- och
ungdomsperspektiv relaterat till FN:s
barnkonvention.

Kommunövergripande mätning görs
med:
Indikatorer
 Medborgarundersökningen - upplever
påverkan(KKiK mått nr 16) (mål 45%)

Hur väl möjliggör kommunen för
medborgarna att delta i kommunens
utveckling? (Max=57) (KKiK mått nr 15)
(mål 45)








Utred förfinat system för sortering av
hushållssopor (i hushållen).
Uppmuntra till lokalt producerad och
klimatsmart energiproduktion
Ta fram en samlad strategi för hur
Gislaveds kommun ska arbeta med att
sanera förorenade områden samt
deponier

Kommunövergripande mätning görs
med:
Indikatorer
 Andel ekologiska livsmedel (KKiK mått nr 39)
(mål 25%)
 Andel miljöbilar i den kommunala
förvaltningen. (Målet är100% år 2020) Mål
enligt den kommunala
energieffektiviseringsplanen . (KKiK mått nr
38) (mål 71 %)
 Antal körda mil i kommunal förvaltning (ska
minska med 10 % till mellan 2012 – 2014)
(mål 239 426 mil)
 Antal körda mil per anställd/förtroendevald i
egen bil (inget målvärde men viktigt att mäta
för analysen)

8. Näringsliv och
arbetsmarknad
Detta övergripande mål innebär att




Detta övergripande mål innebär att
Gislaveds kommun ska arbeta för att
nå ett långsiktigt hållbart samhälle med
en god livsmiljö utifrån ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt perspektiv.

Gislaveds kommun ska medverka till
att uppnå de nationella och regionala
miljömålen.

Kommunfullmäktige styr med de
konkretiserade målen:

7. Miljö och energi
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Gislaveds kommun ska vara en
industri- och upplevelsekommun
präglad av förnyelse och differentiering
i näringslivet.
Gislaveds kommun ska ha ett
näringsliv som ligger i framkant av
utvecklingen. Det ska finnas ett
etablerat samarbete mellan
kommunen och hela näringslivet som
utvecklar arbetsmarknaden.
Gislaveds kommun ska ha en
arbetsmarknad med hög

7
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förvärvsfrekvens som innefattar alla i
yrkesverksam ålder.

Kommunfullmäktige styr med de
konkretiserade målen:






Tydligare och bättre service till företagen.
Underlätta för ungdomar att komma in
på arbetsmarknaden
Forsknings- och utvecklingscentrum för
produkter och tjänster
Undersöka förutsättningar för
universitet/högskola
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Indikatorer
 Nöjdhet hemtjänst - andelen av brukarna
som är mycket nöjda eller ganska nöjda med
sin hemtjänst (KKiK mått nr 29) (mål 96 %)
 Nöjdhet äldreomsorg andelen av brukarna
som är mycket nöjda eller ganska nöjda med
sitt särskilda boende (KKiK mått nr 26) (mål
87%)

Kommunövergripande mätning görs
med:
Indikatorer
 Ungdomsarbetslösheten (16-24 år) (Inget
målvärde men viktigt att mäta för analysen)
 Totala arbetslösheten (16-64 år) (Inget
målvärde för 2014 men viktigt att mäta för
analysen)
 Antal nystartade företag- antal/1 000
invånare (KKiK mått nr 34)

9. Omsorg och stöd
Detta övergripande mål innebär att






Gislaveds kommun ska stödja och
stimulera kommuninvånarnas egen
förmåga att ta tillvara möjligheterna
att leva ett gott liv.
Gislaveds kommun ska möta
medborgarnas behov av stöd och
omsorg med kvalitet, öppenhet och
hög grad av tillgänglighet.
Gislaveds kommun ska samarbeta med
olika parter för att skapa gott stöd
och god omvårdnad.

Kommunfullmäktige styr med de
konkretiserade målen:




Utveckla samarbetet med civilsamhället.
Alla ska ges möjlighet till barnomsorg på
obekväm arbetstid

Kommunövergripande mätning görs
med:
8

återhämtning som beräknas ske på
arbetsmarknaden. Åren 2015 och 2016 växer
sysselsättningen med 1,5 till 2 procent. Tillväxten i
svensk ekonomi kan till stor del återföras på
inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som
investeringarna växer snabbt. En viss
återhämtning sker också internationellt, men
tillväxten på viktiga svenska exportmarknader
som t.ex. euroområdet bedöms även
fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunens budgetarbete påverkas i mycket
stor grad av den statliga styrningen. I vår- och
höstpropositionen framgår hur statliga beslut
kommer att påverka kommunerna och
därmed Gislaved kommuns kommande
budgetarbete.
Regeringen bedömer att nästa år blir bättre.
En starkare internationell utveckling och en
ökad tillförsikt hos svenska företag och hushåll
leder till att BNP år 2014 kan öka med 2,7
procent.
Svensk ekonomi tar bättre fart
Under våren och sommaren har svensk ekonomi
utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har
utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att
euroländerna som helhet återigen visar tillväxt.
Glädjande är också att förhoppningarna om
framtiden överlag har stärkts. SKL bedömer att
konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under
hösten och vintern. Den återhämtning som sker är
emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i
år med 0,8 procent och nästa år med 2,7
procent.
Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar
förbättras först en bit in på nästa år.
Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från
8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det
fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination
med en fortsatt stark krona håller tillbaka prisoch löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter
ligga strax under 3 procent.
Det låga inflationstrycket begränsar
skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter
avdrag för pris- och löneökningar, är däremot
skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa
år begränsas tillväxten av sänkta pensioner.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2013
BNP*
0,8
Sysselsättning, timmar*
0,2
Öppen arbetslöshet, nivå
8,1
Timlön,
nationalräkenskaperna
2,4
Timlön,
konjunkturlönestatistiken
2,7
Konsumentpris, KPIX
0,6
Konsumentpris, KPI
0,1
Realt skatteunderlag**
1,7
*Kalenderkorrigerad utveckling.
** Korrigerat för regeländringar

2014
2,7
0,5
7,7

2015
3,6
1,6
7,1

2,9

3,2

2,9
1,0
1,3
1,0

3,1
1,4
2,4
2,3

2016
3,8
1,9
6,6
3,6

2017
2,8
0,9
6,5
4,0

3,6

4,0

1,7
2,8
2,5

1,7
2,8
1,7

Åren 2015–2016 växer skatteunderlaget med
drygt 2 procent per år i reala termer. Den starka
tillväxten är framförallt ett resultat av den

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser
och löner utvecklas långsammare än normalt.
Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar
också pris- och löneökningstakten. I år och nästa
år ökar timlönerna med knappt 3 procent för att
sedan öka med 4,0 procent år 2017 – ett år då
den svenska ekonomin återfått konjunkturell
balans. Den underliggande inflationen (KPIX)
stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 procent.
Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2012

2013

2014

2015

2016

SKL, okt 2013

4,1

3,5

2,9

4,6

5,6

Reg, sept 2013

4,3

3,9

2,7

4,4

5,2

ESV. Sep 2013

4,3

3,4

3,3

4,1

4,8

SKL, aug 2013

4,2

3,3

3,2

4,5

5,3

Ovanstående text är hämtad från SKL:s cirkulär
2013:53.
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Kommunens ekonomiska
förutsättningar för flerårsplanen.
För att få en bild av kommunens kostnadsnivå
är en jämförelse med liknande kommuner i
landet viktig. I jämförelsen ingår två av de mest
likartade kommunerna i landet samt
grannkommunen Värnamo samt
riksgenomsnittet.
Politiska nettokostnader per invånare

Gislaveds kostnader har under denna period
ökat med 22 % vilket för riket är 15 %.
Gislaveds kommun ligger historiskt på en hög
kostnadsnivå.
Nettokostnad infrastruktur per invånare

Gislaveds kostnader har under denna period
ökat med 59 % vilket för riket är 8 %.
Kulturverksamhetens nettokostnad per
invånare

Gislaveds kostnader har under denna period
ökat med 22 % vilket för riket är 11 %.
Gislaveds kommun ligger historiskt på en låg
kostnadsnivå.
Nettokostnad äldreomsorg per invånare 65+

Gislaveds kostnader har under denna period
ökat med 32 % vilket för riket är 3,5 %.
Gislaveds kommun ligger historiskt på en hög
kostnadsnivå.
Fritidsverksamhetens nettokostnad per
invånare

Gislaveds kostnader har under denna period
ökat med 2 % vilket för riket är -0,1 %.
Gislaveds kommun ligger historiskt på en hög
kostnadsnivå.
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Nettokostnad för individ- och familjeomsorg
per invånare
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Gislaveds kommun ligger historiskt på en lägre
kostnadsnivå än riksgenomsnittet.

Gislaveds kostnader har under denna period
ökat med 8 % vilket för riket är 18 %.
Gislaveds kommun ligger historiskt på en låg
kostnadsnivå.
Nettokostnad för grundskolan per elev

Gislaveds kostnader har under denna period
ökat med 16 % vilket för riket är 12 %.
Gislaveds kommun ligger historiskt på en hög
kostnadsnivå men kostnadsökningen har
avstannat de sista åren.
Nettokostnad förskola per invånare 1-5 år

Gislaveds kostnader har under denna period
ökat med 21 % vilket för riket är 15 %.
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Utdebitering
Utdebiteringen är sänkt med 15 öre som följd
av skatteväxling med Jönköpings läns landsting
avseende färdtjänst. Utöver denna justering
har utdebiteringen höjts med 29 öre för att
möjliggöra 2014 års driftverksamhet och
investeringsnivå och utdebiteringen uppgår
därmed till 22,13 kronor.
Skatteväxlingen sänker skatteintäkterna med
5,3 mnkr. I och med att kostnaderna för
färdtjänst varierar för länets olika kommuner,
men skatteväxlingen är lika stor (per
invånare), kommer vissa kommuner att vara
”vinnare” och andra ”förlorare” i denna
skatteväxling. För att underlätta för
”förlorande” kommuner införs en 3-årig
mellankommunal utjämning där Gislaveds
kommun är mottagare under denna period.
Skatteberäkningarna för perioden 2015-2018
är baserad på att utdebiteringen kvarstår på
22,13 % samt att befolkningen inte understiger
28 775 invånare.
Befolkningsprognos 2013-2021
Gislaveds kommuns befolkningsprognos för
2013 sträcker sig tio år framåt till år 2022.
Under prognostiden förväntas Gislaved att
fortsätta att tappa invånare. Följande tabell
visar utvecklingen tio år bakåt i tiden och tio
år framåt.

Förändringen i invånarantal är prognostiserad
till följande:
År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal inv.
Förändring
(ackumuler
ad)

28732

28700

28555

28415

28290

28175

28070

28732

-30

-175

-315

-445

-560

-665
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Modell för finansiell analys
För att beskriva och analysera kommunens
ekonomiska läge används fyra rubrikområden
som benämns resultat och kapacitet samt
risk och kontroll.

Resultat

Risk

Kapacitet

Kontroll

1. Finansiellt resultat
Här analyseras periodens resultat samt
balansen mellan intäkterna och kostnaderna.
En analys görs även över årets investeringar
och deras utveckling och finansiering.
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3. Riskförhållande
Under den tredje aspekten bedöms hur
kommunen klarar att möta finansiella problem
på kort och medellångt perspektiv. En god
ekonomisk hushållning innebär att kommunen
inte behöver vidta drastiska åtgärder för att
möta finansiella problem.
Nyckeltalen som redovisas här är;
 Likviditet
 Finansiell risk
 Borgensåtaganden
 Pensionsåtaganden
4. Kontroll
Under den fjärde och sista aspekten mäts hur
de finansiella målen efterlevs och planer följs.
Nyckeltalen som redovisas här är;
 Måluppfyllelse
 Avstämning av balanskravet

Nyckeltalen som redovisas här är;
 Period resultat och prognostiserat
resultat
 Periodens investeringar och
prognostiserade årsnivå
2. Kapacitet
Här redovisas kommunens finansiella
motståndskraft på lång sikt. Ju starkare
kapacitet kommunen har desto mindre känslig
blir kommunen för konjunkturnedgångar.
Nyckeltalen som redovisas här är;
 Soliditet
 Skuldsättning
 Långfristiga skulder
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1. Resultat
INLEDNING

Kommunen har två finansiella mål
 Resultatnivån under femårsperioden 20142018 ska uppgå till i genomsnitt minst 15
mnkr per år
 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för
perioden 2014-2018 ska, som genomsnitt,
inte vara lägre än 73 procent.
Båda dessa mål uppnås under planperioden och
därmed uppnås en god ekonomisk hushållning.
Målen uppnås i framförallt som följd av det
beräknat goda resultatet för 2013.

För perioden 2014-2018 framgår av diagrammet
att utvecklingen av nettokostnaderna är något
lägre än skatteintäkterna, vilket är nödvändigt för
att god ekonomisk hushållning skall vidmakthållas.
En viktig förutsättning för att nettokostnaderna ej
ökar mer än skatteintäkterna är att det fr om
2015 görs effektiviseringar/omstruktureringar
motsvarande 15 mnkr.
Investeringsnivån

Nettokostnadsutveckling

I relation till det finansiella målet att resultatet
under planperioden 2014-2018 som genomsnitt
skall uppgå till 15 mnkr, måste investeringsnivån
anpassas till ett genomsnitt på 75-85 mnkr/år. En
högre nivå innebär på sikt att en större del av
skatteintäkterna går till finansiella kostnader och
en mindre del till verksamhetskostnader.

En viktig del i begreppet god ekonomisk
hushållning är att mäta hur nettokostnaderna
utvecklas i förhållande till skatteintäkterna.
Verksamhetens nettokostnad visar hur stor del av
kommunens löpande verksamhet som måste
täckas med framförallt kommunalskatt.
Genom att jämföra ökningstakten för
nettokostnaderna med ökningstakten av
skatteintäkterna under en tidsperiod, får vi
information om det är nödvändigt med en
skattehöjning/skattesänkning eller att minska
nettokostnader.
Om nettokostnaderna ökar snabbare än
skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi
och så småningom måste mellanskillnaden täckas
med höjd utdebitering eller nedskärning av
verksamheten.

Enligt mål och budget 2014-2018 uppgår den
genomsnittliga investeringsnivån till 101 mnkr
vilket är en nivå som är något för hög på lång sikt.
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2. Kapacitet
Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långfristiga
finansiella utrymme och visar hur stor del av
tillgångarna som finansieras med eget kapital, eller
hur stor del av investeringarna som har
finansierats med sparade skattemedel.

skulder, kassalikviditet. Bokslut 2012 visade en
kassalikviditeten på 60,3 % men som följd av stora
investeringar och en låg likviditet kommer
kassalikviditeten att sjunka till ca 35 %. Detta
scenario försämrar kommuns riskexponering.
Likviditet (mnkr)

Likviditet
31/12

Det finansiella målet är att ”Soliditeten (exkl.
pensionsskuld) för perioden 2014-2018 som
genomsnitt inte ska vara lägre än 73 procent”.
Detta mål uppnås ej för perioden 2014-2018 men
i och med att soliditeten beräknas bli hög år 2013
beräknas målet uppnås samtliga år även om
investeringsnivån är hög i början av planperioden.
I och med att investeringsnivån ligger över 75-85
mnkr/år sjunker soliditeten under 73 %. För att
soliditeten ej ska sjunka ytterligare är det
nödvändigt med ett genomsnittligt resultat på 15
mnkr/år samt att investeringsnivån är 75-85
mnkr/år.
Skuldsättning
Med nuvarande förutsättningar och under
förutsättning att prognosen för 2013 års
investeringsnivå (192 mnkr) blir verklighet
kommer det under planperioden att upptas lån
upp till 90 mnkr. Lånebehovet finns under 20132015 för att upphöra år 2016. Att lånebehovet är
tillfälligt beror enbart på att investeringsnivån
sjunker i slutet av planperioden samt att det
genomsnittliga resultatet beräknas till 15 mnkr/år.

3.
4. Risk
Kassalikviditet
Likviditet som beskriver kommunens
betalningsförmåga på kort sikt kan visas som
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga
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Budget
2014

Utblic
k 2015

Utblic
k 2016

Utblic
k 2017

Utblic
k 2018

0

8

6

-4

0

Ovanstående sammanställning visar att
likviditeten ligger runt 0 även om låneskulden har
ökat med 90 mnkr år 2014-2015. Denna negativa
bild av likviditeten kan komma att förbättras om
investeringsnivån år 2013 blir lägre än vad som
anges i prognosen för 2013.
Finansiell risk
I och med att kommunen inte har några lån eller
en mycket låg lånenivå samt att möjligheten finns
att utnyttja checkkrediten så finns ingen finansiell
risk.
Borgensåtagande
Det totala borgensåtagandet beräknas att uppgå
till 452 mnkr per 2013-12-31 och avser i
huvudsak kommunala bolag.
Gislaveds kommun har förbundit sig att teckna
borgen med ytterligare 106 mnkr till framförallt
AB Gislavedshus. Dt totala borgensåtagandet
skulle därmed kunna öka till 558 mnkr under
planperioden.
Pensionsåtagande
Pensionskostnaden beräknas öka från 76 mnkr år
2014 till 89 mnkr år 2018. Den totala
pensionsskulden beräknas till 630 mnkr år 2017
vilket är en sänkning i förhållande till år 2013 då
skulden beräknas vara 652 mnkr.
En anledning till att skulden sjunker är den
partiella inlösen som gjordes under 2011 och
2012.
Befolkningsförändring
Då de i budgeten ingående skatteintäkterna har
beräknats förutsätts att invånarantalet under
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perioden 2015-2018 ej understiger 28 775
invånare.
Historiskt har invånarantalet sjunkit och det är
därför viktigt att beakta att det ligger en risk i
denna beräkning, en risk i form av att
skatteintäkterna kan blir lägre.

5. Kontroll
Finansiella mål
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds
kommun att de finansiella målen är följande:
 Resultatnivån under femårsperioden
2014-2018 ska uppgå till i genomsnitt
minst 15 mnkr per år
o Genomsnittet beräknas till drygt 15 mnkr
efter beaktande av 2012 och 2013 års
överskott.
 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för
perioden 2014-2018 ska, som genomsnitt,
inte vara lägre än 73 procent.
o Soliditeten blir 73 % om 2012 och 2013
års soliditetsnivå beaktas.
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Personalekonomiska mål är av avgörande
betydelse både för att öka kommunens
attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till
god ekonomisk hushållning.
De personalekonomiska målen är
• Gislaveds kommuns löne- och
personalpolitik ska främja oss som
attraktiv arbetsgivare.
o Riktade medel för struktursatsningar
o Åtgärder utefter medarbetarenkätens
resultat
o Utveckla lönebudgetprocessen
o Omställningar vid organisation/verksamhets förändringar
•

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

Kommunstyrelsekontoret 2013-11-05
Stefan Tengberg, Ekonomichef
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Resultaträkning/kassaflödesanalys/Balansräkning
Resultatbudget
(mnkr)

Utfall
2012

Delårs
bokslut
2013

Budget
2014

Utblick
2015

Utblick
2016

Utblick
2018

Utblick
2017

Förändrad verksamhet
(inflationsjusterad)

Verksamhetens
nettokostnader (a,b)
Varav pensionskostnader (ce)
Avskrivningar
Effektivisering/
omstrukturering

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter+
Generella statsbidrag
Finansnetto

Årets resultat

-9,7

-20,3

-27,0

-31,9

-1 308

-1 460

-1 383

-1 431

-1 486

-1 545

-1 596

-85

-79

-76

-78

-84

-89

-89

-70

-73

-74

-79

-79

-75

-76

15

15

15

20

-1 378

-1 387

-1 457

-1 495

-1 550

-1 605

-1 652

1 387

1 436

1 460

1 499

1 557

1 610

1 651

4

2

3

2

2

2

2

12

51

6

6

9

7

1

Övergripande förutsättningar.
a). De ingående kapitalkostnaderna inkluderar en internränta på 2,9 %
b). För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika
verksamheterna med ett internt pålägg om 6,83 % på utgående pensionsberättigad lön. Pålägget avser att fastställa den
genomsnittliga kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och skall spegla kostnaden för ett års nyintjänande av
pensionsförmåner för de anställda. Dessa interna kostnader uppsamlas här som en kommunintern intäkt.
c). Avsättningen till pensionsskuld är beräknad utifrån den så kallade blandmodellen och avser kostnader, inklusive
finansiella kostnader och löneskatter, för årets intjänande minskat med beräknade utgående pensioner för den del som
inte omfattas av individuella delar eller av försäkringslösningar.
d). pensionsbetalningar och pensioner individuell del avser dels löpande utbetalningar på redan pensionerade, dels
kostnader för den premiebaserade delen i pensionsavtalet.
e). Om resultatet blir bättre än det budgeterade bör en förtida inlösen göras av befintlig pensionsskuld.
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Kassaflödesbudget
(mnkr)
DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
Årets resultat
Avskrivningar
Ökning/minskning korta
skulder
Rörelsekapitalförändringar
Medel från löpande
verksamheten
Nettoinvesteringar
Medel från investerings
verksamheten
Förändring långfristiga skulder
Medel från finansierings
verksamheten

Utfall
2012

Delårs Budget
bokslut 2014
2013

12
70

51
73

25

-2

-1

2

106

Utblick
2015
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Utblick
2016

Utblick
2017

Utblick
2018

6
73

6
79

9
79

7
75

1
76

124

79

85

88

82

77

-98

-192

-153

-97

-90

-92

-73

-98

-192

-153

-97

-90

-92

-73

0

15

70

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likv. Medel vid årets början
49
57
4
0
8
6
-4
Likv. Medel vid årets slut
57
4
0
8
6
-4
0
Förändring av likvida
8
-53
-4
8
-2
-10
4
medel
Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Den beskriver det likvida
flödet inom sektorerna, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten.
Av kassaflödesbudgeten framkommer hur likvida medel förändras mellan åren.
I kassaflödesbudgeten ingår en preliminär beräkning avseende kvarstående investeringsanslag från år 2013 som
troligtvis kommer att ombudgeteras till 2014. Finansieringsanalysen baseras även på delårsbokslut 2013.
Det kommer att göras en ny beräkning av ombudgetering i början av år 2014.
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Balansbudget
(mnkr)

Utfall
2012

Delårs
bokslut
2013

Budget
2014

Utblick
2015

Utblick
2016

Utblick
2017

Utblick
2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

1 085
157

1 206
106

1 286
102

1 303
111

1 314
108

1 331
98

1 328
102

Summa tillgångar

1 242

1 312

1 388

1 414

1 422

1 429

1 430

946
296

997
315

1 003
385

1 009
405

1 017
405

1 025
404

1 025
405

1 242

1 312

1 387

1 414

1 422

1 429

1 430

76

76

72

71

72

72

72

Eget kapital och
skulder
Eget kapital
Skulder
Summa eget kapital
och skulder
Soliditet %
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Finansförvaltning
Driftredovisning
tkr
Intäkt
Kostnader
Netto-kostnader

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 547 327 1 646 759 1 675 432
-186 865
-239 940 -225 791
1 360 462 1 406 819 1 449 651

1 482 885

1 541 908 1 598 098

1 642 879

Budget på programnivå
Programområde
nettokostnad, tkr
Skatteintäkter
Pensioner
Intern kompletteringspension
Avskrivningar
Återförd Kapitalkostnad
Finansnetto

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

1 386 865

1 431 656

1 460 006

-116 339

-76 339

-76 698

61 278

64 000

65 500

-70 526

-75 106

-73 485

95 249

114 626

121 661

3 935

2 625

3 514

-54 643

-50 847

1 406 819

1 449 651

Oförutsett samt avtalsrörelsen
Totalt

1 360 462

Uppgift
Finansförvaltningen hanterar frågor om kommunalskatt, placering av finansiella tillgångar och då
behov finns upptagning av lån.
I finansnettot ingår avkastning från AB Gislavedshus (230 tkr), Gislaveds Energi AB (2 023 tkr) samt
Gislaveds Industrilokaler AB (45 tkr).
Fr om år 2012 betalar samtliga helägda kommunala bolag en borgensavgift på 0,3 % av utnyttjat
borgensbelopp.
För 2014 beräknas Gislaveds Energi utnyttja 77 mnkr och AB Gislavedshus 345 mnkr och den totala
avgiften beräknas därmed till 1 266 tkr.
Inkomsträntan (640 tkr) är baserad på en genomsnittlig likviditet med 40 mnkr.
Gislaveds kommun förvaltar och placerar kommunens likvida tillgångar till högsta möjliga avkastning
utan avkall på säkerhet och tillgänglighet i enlighet med av KF antagen ”placerings- och
upplåningspolicy”.
Avskrivningsnivåerna baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting.
På ansvar finansförvaltning budgeteras anslag för kommunfullmäktiges oförutsedda med 0,8 mnkr.
För 2014 års avtalsrörelse samt särskilda satsningar för arbete med de personalpolitiska målen är
avsatt 29,4 mnkr. Detta anslag kommer att fördelas till respektive nämnd då avtalsrörelsen för 2014
är avklarad.
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En viktig uppgift för finansförvaltningen är att tillse att kommunens totala budget alltid är aktuell och
uppdaterad efter de beslut som sker.
Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2013 och 2014
Utdebiteringen är sänkt med 15 öre för skatteväxling med Jönköpings läns landsting avseende
Färdtjänst och höjd med 29 öre för att täcka de ökade kostnaderna. Utdebiteringen uppgår därmed
till 22,13 kronor.
Skatteväxling (-15 öre)sänker skatteintäkterna med 9,7 mnkr. I och med att kostnaderna för
färdtjänst varierar för länets olika kommuner, men skatteväxlingen är lika stor (per invånare),
kommer vissa kommuner att vara ”vinnare” och andra ”förlorare”. För att underlätta för
”förlorande” kommuner införs en 3-årig mellankommunal utjämning där Gislaveds kommun är
motagare under denna period.
Anslag till Kommunfullmäktiges oförutsedda är sänkt med 1,0 mnkr till 0,8 mnkr.
Som följd av stora investeringar finns ett upplåningsbehov under 2014 på upp till 70 mnkr och för
denna del är det budgeterat en räntekostnad på 700 tkr.
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Kommunstyrelsen
Nämnden
Andel av kommunens driftbudget
Namn

Parti

Ordförande

Niclas Palmgren

(M)

Förvaltningschef

Karin Gustafsson

Ekonomi
Driftredovisning- se bilaga 1, sid 2
tkr

Intäkt
Kostnader
Nettokostnader

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

53 113

40 403

38 852

-107 380

-116 024

-113 443

-54 267

-75 621

-74 591

-79 889

-78 825

-78 521

-78 986

Investeringsredovisning- se bilaga 2, sid 3
tkr

Intäkt
Kostnader
Nettoinvestering

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5 209

3 000

4 000

-14 797

-10 844

-8 480

-9 588

-7 844

-4 480

-6 650

-5 550

-7 700

-4 350

Budget på programnivå
Programområde

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

Politisk Verksamhet

-9 019

-9 393

-9 255

Myndighetsutövning

-1 979

-1 808

-3 277

Kommunstyrelsekontoret

-7 976

-4 705

-4 711

Personalenheten

-3 310

-9 742

-9 537

Utvecklingsenheten

-6 849

-16 779

-15 433

Mark- och
Exploateringsenheten

-4 500

-5 446

-4 214

-16 127

-16 703

-16 489

-6 562

-8 882

-8 559

nettokostnad, tkr

Ekonomienheten
Kansli- och
Informationsenheten
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IT-enheten
Servicekontoret
Totalt

944

-2 084

-3 101

-6

0

0

-54 267

-75 621

-74 591
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Uppgift
KOMMUNSTYRELSEN omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd,
överförmyndare och kommunstyrelsens programområden: Politik och demokrati, Intern styrning och
ledning, Samhällsutveckling, Extern styrning och ledning samt Kommunstyrelsekontoret.
Kommunallagen styr kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden ”av principiell beskaffenhet eller av
annan större vikt”. Revisionen lyder direkt under kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt
över nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för
demokratiutveckling, samhällsutveckling inkl miljö samt kommunens ekonomi och organisation/
arbetsgivarfrågor.
Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och folkomröstningar.
Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas och äldre personers rätt i samhället
samt att se till att de som inte klarar sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem
får hjälp med detta.
Kommunstyrelsekontorets sex enheter utgör stab och stöd till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och valnämnden och får sina uppdrag - stadigvarande och tillkommande - av dessa.
Kommunstyrelsekontoret har både koncern- och kommunövergripande uppgifter.
Kommungemensamma administrativa funktioner ingår också.

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2014
Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Infrastruktur och
kommunikationer

Förbättra och utveckla
kollektivtrafiken

Förbättra och utveckla
kollektivtrafiken

Följa behov och utveckling
och arbeta för att Länstrafiken
bygger ut och anpassar
trafikutbudet. Aktualisera den
lokala kollektivtrafikstrategin
om det behövs.

Skapa opinion för
utvecklat väg- och
järnvägsnät

Skapa opinion för utvecklat
väg- och järnvägsnät.

Ta fram en aktualiserad
infrastrukturstrategi i
samarbete med näringslivet.
Prioritera arbetet med rv 26,
särskilt sträckan GislavedSmålandsstenar och förbifart
Smålandsstenar/Skeppshult.
Korsningar och hållplatser i
Isabergsområdet ska
förbättras enligt antagen FöP
för Isabergsområdet.

Genomförande av
bredbandsstrategin

Genomförande av
bredbandsstrategin.

Ta fram och besluta om
bredbandsstrategi.
Fortsättning med
handlingsplan och stöd till
utbyggnad genom i första
hand kontaktskapande och
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Nämndmål
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Beskrivning
rådgivande arbete.

Utveckla resecentrum
i Smålandsstenar

Trygghet, säkerhet
och folkhälsa

Utveckla resecentrum i
Smålandsstenar

Utformningen av resecentrum
utreds i samarbete mellan
kommunstyrelsen,
fastighetsnämnden, tekniska
nämnden och Länstrafiken.

Skapa planberedskap för
väg 26 förbi
Smålandsstenar/Skeppshult

Arbetet kommer att ingå i ÖP14.

Ta fram en
infrastrukturstrategi

Arbetet bedrivs i projektform i
samarbete med näringslivet.
Strategin ska antas av
kommunfullmäktige och av
GNAB:s styrelse.

Genomför en
utredning av behovet
av fritidsgårdar och
dess innehåll samt
dess öppettider.
Utredningen ska
också innehålla en
utvärdering av vem
som bör vara
huvudman för
verksamheten

Genomför en utredning av
behovet av fritidsgårdar
och dess innehåll samt
dess öppettider.
Utredningen ska också
innehålla en utvärdering av
vem som bör vara
huvudman för
verksamheten.

Uppdraget avgränsas, utreds i
dialog med ungdomar och
andra intressenter.
Organisationsfrågan prövas i
parlamentariska kommittén i
samband med översyn av
nämndsorganisationen.

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Marknadsföra och utveckla
befintliga mötesplatser

Att genomföra ett
gestaltningsprogram för
Gislaveds centrum är en del i
att skapa och lyfta fram
mötesplatser. Detaljplan för
Gisle med särskild tyngdpunkt
på utemiljöer.

Koordinera kommunens
folkhälsoarbete enligt
Handlingsprogram för
skydd mot olyckor samt
Handlingsplan för
folkhälsoarbetet.

Stöd till och samordning av
nämndernas/verksamheternas
arbete enligt antagna
handlingsprogram. Minst 4
möten ska hållas per år.
Folkhälsorådet har dialogen
och uppföljningen på sin
agenda.. Bevaka och delta i
landstingets nya inriktning av
folkhälsoarbetet.

Bevaka att berörda
nämnder aktivt deltar i
arbetet med att
implementera
integrationsstrategin samt i
arbetet med ta fram en
handlingsplan.

Arbetet med
integrationsstrategin ska
genomföras och antas under
2014. Därefter tas
handlingsplan fram.
Samordningen sker initialt via
samordningsgruppen som
svarat för framtagandet av
strategin.

Koordinera kommunens
brottsförebyggande arbete
enligt Handlingsplan polis
och kommun.

Samordning och stöd till
nämndernas/förvaltningarnas
arbete enligt antagen
handlingsplan.
Brottsförebyggande rådet har
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Beskrivning
dialogen och uppföljningen på
agendan.

Uppleva och göra

Generellt stödja
förutsättningar för
utveckling inom
besöksnäringen

Krisberedskap. Förebygga
och förbereda kommunen
inför en extraordinär
händelse

Kontinuerligt arbete med
utbildning och övning av
kristidsnämnden och
krisledningsstaben.

Generellt stödja
förutsättningar för
utveckling inom
besöksnäringen enligt
turismstrategins
handlingsprogram

Med antagen turismstrategi
som grund påbörja
genomförande av utpekade
åtgärder och prioritera
handlingsprogram.

Utveckla turismsamarbete
med grannkommuner

Bygga och bo

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Säkerställa områden för
naturvård och tätortsnära
rekreation

Genomför inventering,
utarbeta skötselplaner
anpassade till områdena.
Undersöka förutsättningar för
kommunal reservatsbildning.

Marknadsföring av
kommunen med fokus på
kommunens
tätorter/boendemiljöer.
Samordna med annan
marknadsföring.

Marknadsföringsplan tas fram.
Samordning av gemensamt
material och kanaler för
kommunens olika behov,
Särskild planering för
inriktning på boendemiljöer.
Samarbete med utomstående
som näringsliv inkl
besöksnäring, idrotts- och
kultursektorn.

Förtydliga bostadspolitiken
Aktualisera
tillgänglighetsstrategin

Uppföljning av tidigare strategi
tillsammans med berörda
nämnder. Skapa
projektorganisation för
revidering och driva
processen.

Ny översiktsplan för
Gislaveds kommun, inkl
vision och värdegrund

Flerårig arbetsprocess, som
påbörjats under 2012 och har
pågått under 2013 vad gäller
vision, värdegrund och
tematiskt tillägg LIS. Under
2014 kommer focus att läggas
på övriga delar inkl vindkraft,
som inte ingått tidigare.
troligen blir beslut 2015,;
därför ÖP-15.

Lärande och
utveckling

Utveckla samverkan
med forskare och
universitet/institut

Utveckla samverkan med
forskare och
universitet/institut.

Fortsatt arbete med
samverkan kring mässor och
examensjobb;
utvecklingsprojekt och
utredningar; följeforskning och
utvärdering med olika
universitet och högskolor för
att skapa nätverk.

Demokrati och

Implementera

Samordna och stödja

Kommunstyrelsekontoret
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Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

dialog

”handboken för
medborgardialog”
som en naturlig del i
nämndarbetet

implementeringen av
"handboken för
medborgardialog" att bli en
naturlig del i nämndarbetet.

utgör stöd till förvaltningar och
nämnder i arbetet med
medborgardialog. Ett
utbildningspaket kommer att
tas fram. Metoduppdatering
via intranät. Bistå i upplägg av
processer.

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och
ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

Samordna och stödja
insatser för att understödja
genomförande av att de
beslut som berör barn och
ungdomar ska utgå från ett
barn- och
ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention.

Ta fram och anta riktlinjer för
hur kommunen ska arbeta
med barnkonventionen.
Utbilda nämnder och styrelser
och anställda i
barnkonventionen.

Utifrån 2013 års
kartläggning ta fram
formerna för kommunens
arbete med
minoritetslagstiftningen

Färdigställd kartläggning 2013
utgör grund för fortsatta
aktivitet. Studera andra
kommuners arbete med
minoriteter Samrådsmöten
hålls kontinuerligt med
identifierade nationella
minoriteter.

Utveckla och skapa goda
förutsättningar för de
förtroendevaldas arbete
Kommunal information ska
vara tydlig och tillgänglig,
målgruppsanpassad,
korrekt och lätt att förstå
Kommunen ska
marknadsföras på ett aktivt
och samordnat sätt
Miljö och energi

Ta fram en samlad
strategi för hur
Gislaveds kommun
ska arbeta med att
sanera förorenade
områden samt
deponier

Samordna arbetet med att
ta fram en samlad strategi
för hur Gislaveds kommun
ska arbeta med att sanera
förorenade områden samt
deponier

Kommunstyrelsekontoret
stödjer arbetet genom att
definiera projektuppdraget och
tillse att projektorganisation
bildas och att processen
fortgår.

Arbete för att bemöta
effekterna av
klimatförändringarna ska
utvecklas

Näringsliv och
arbetsmarknad

Forsknings- och
utvecklingscentrum
för produkter och

Utarbeta en
vattenvårdsplan

En vattenöversikt genomförs.
Mål och strategier arbetas in i
ÖP-14.

Arbeta med att minska
personbilstransporterna i
Gislaveds kommun

Utreda möjligheter till publik
bilpool. Urval av åtgärder
enligt CG-väg-strategi och
klimat- och energistrategierna.

Forskning och
utvecklingscentrum för
produkter och tjänster

Förstudie: kartläggning av
lokaler, behov hos forskare,
lokala aktörer och möjligheter
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tjänster

Omsorg och stöd

Interna processer
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Beskrivning
till finansiering.

Undersöka
förutsättningar för
universitet/högskola

Skapa utposter för
universitet /högskola /
teknikcollege

Utredning/förstudie: Inventera
utbildningsinriktningar som
kan vara aktuella för området i
landet och internationellt.
Inventera förutsättningar för
utlokalisering av ett mindre
antal utbildningar till en början

Tydligare och bättre
service till företagen

Tydligare och bättre service
till företagen.

Arbeta efter antagna riktlinjer
för tydligare och bättre service
till företagen. Intern och extern
implementering. Utvärdering
genom mätning i Insiktresultaten

Underlätta för
ungdomar att komma
in på
arbetsmarknaden

Minska arbetslösheten i
kommunen genom att
utveckla arbetsmarknaden
och stödja möjligheterna
för kompetensutveckling

Bidra genom arbetet med
Konjunkturspaketet.

Ta fram en
näringslivsstrategi inkl
handlingsplan

Arbetet påbörjat under 2013
och kommer att fortsätta in på
2014. Handlingsplan kommer
att utarbetas, dels parallellt i
processen, dels efter antagen
strategi.

Skapa förutsättningar för
handelsutveckling och
varuförsörjning

Ta fram en handelspolicy som
omfattar hela kommunen.

Samordna kontakter och
arbete med det civila
samhället

samordna förvaltningarnas
arbete, speciellt i relation till
SKL:s arbete.

Kartläggning av möjliga
framtida internationella
samarbeten, med specifikt
fokus på europeiska
partners och tematiska
nätverk.

Analys av behov och
intressen i kommunen för
internationella samarbeten.
kartläggning av nätverk och
specialiserade regioner resp,
kommuner och nätverk.

Utveckla samarbetet
med civilsamhället

Vidareutveckla kunskap
och användning av
geografiska
informationssystem (GIS)
Utifrån strategi för
informationssäkerhet och
strategi för e-förvaltning
utveckla och samordna
administrativa system och
rutiner
Marknadsföring av
bristyrken
Utifrån kommunens former
för synpunktshantering och
felanmälan påbörja arbetet
med att utforma ett
kontaktcenter i samverkan

27

2013-11-05

Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

28 [80]

Beskrivning

med arbetet som bedrivs
inom länets e-råd
Skapa en gemensam ITorganisation för hela
kommunen
Som ett led i arbetet för
ökad informationssäkerhet
utveckla en säker och
automatisk
behörighetsadministration.

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
Kommunstyrelsens verksamhet i relation till 2013 har minskat med 2,4 mnkr för att inrymma nya
projekt och beslut, som inte finns med i den ram som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2013.
Denna ram minskades med 1 mnkr.
Budgetförslaget ligger på ram. De största posterna för att göra anpassningen är minskning med
kommunstyrelsens förfogandeanslag med 886 tkr, marknadsföringsanslaget med 250 tkr samt
vakantsättning av tjänst och annan anpassning i verksamheterna om 936 tkr.
Inga taxeförändringar föreslås

Ansvar 001 Kommunfullmäktige och revision
Efter valet 2014 kommer en ny kommunfullmäktigeförsamling att tillträda i början av november.
Valberedningen kommer att göra sitt arbete för att lägga förslag till politisk valda uppdrag fram till
komunfullmäktige i december. Valberedningens sammanträdestid liksom ett konstituerande
kommunfullmäktigesammanträde tillkommer. Inför mandatskiftet sker avtackningar av de
förtroendevalda som lämnar sina uppdrag vid kommunfullmäktiges samkväm i december.
På investeringsbudgeten upptas medel om 1 200 tkr för inredning till sessionssal och tillkommande
sammanträdesrum.
Parlamentariska kommittén för nämndsorganisation mm
Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndorganisationen, arbetssätt och
ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige utsåg den 24 juni 2013 en parlamentarisk
kommitté bestående av 11 ledamöter som ska arbeta med översynen och överlämna ett förslag som
kommunfullmäktige kan behandla i maj 2014. Medel är avsatt i budget för 2013 och 2014 för
kommitténs arbete.
Inspirationsföreläsningar
I samband med budget för 2012 beslutade fullmäktige om en ramhöjning för kommunstyrelsen med
100 tkr för att anordna inspirationsföreläsningar för föreningar, ledare/aktiva. I budget för 2014 är
dessa medel borttagna för att klara kommunstyrelsens ram inom Politik och demokrati.

Ansvar 002 Myndighetsutövning
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndarens verksamhet har under de senaste åren ökat i omfattning, såväl i antal ärenden
som i budgetomslutning. Mer komplicerade ärenden, större andel av arvoden till gode män och
förvaltare betalas av kommunen, ensamkommande flyktingbarn samt ökat administrativt stöd i form
av en gemensam kansliorganisation för GGVV har bidragit. Särskild analys av de senaste årens
verksamhets har gjorts. En administrativ utökning av kanslifunktionen samt anpassning till
verksamhetens omfattning leder till en utökning med 600 tkr. Denna ligger utanför av
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kommunfullmäktige tilldelad ram men har lagts in i kommunstyrelseförvaltningens budget.
Val 2014
Under 2014 kommer kansli- och informationsenheten att betydligt påverkas av att det ska
genomföras två val med de förarbeten och efterarbeten som tillhör det. Till detta kommer också
arbetet med den parlamentariska kommittén och eventuella uppdrag/åtgärder som faller ut av det.
Den tjänst som tidigare har varit en resurs i arbetet med valorganisationen finns idag inte kvar.
Funktionen inom medborgardialogarbetet kommer att bistå i valarbetet. Medel är budgeterat utifrån
kostnader för tidigare val och detsamma är det med storleken på statsbidraget som ännu inte är
beslutat. Vallagskommittén la fram sitt slutbetänkande i april 2013, och troligtvis kommer riksdagen
att behandla en proposition i slutet av 2013.

Ansvar 010 Kommunstyrelsen
Anslaget till kommunfullmäktiges förfogande föreslås minskas från 1 386 tkr till 500 tkr, dvs en
minskning med 886 tkr.

Ansvar 0110 Kommunstyrelsekontoret
Medlemsavgifter Skl; Regionförbundet, FINSAM
Förslag om att öka FINSAM:s (Finnvedens samordningsförbund)s verksamhet med dubbel insats har
tillstyrkts av kommunstyrelsen i Gislaved och övriga två ingående kommuner. Om landstinget och de
statliga myndigheterna kommer att svara mot denna ambition behövs ytterligare 175 tkr. Detta är
intaget i budgeten men ingick inte i ramen.
Anslaget till marknadsföring om 250 tkr för att enligt konkretiserade mål 2013 och 2014
marknadsföra boendemiljöer och kommunen borttas. Samordning av resurser och anslag inom
verksamheterna näringsliv, turism, information och arbetsgivarpolitik ska göras inom ramen för den
samordnade marknadsföringsplan som är under utarbetande. Om handlingsplanen visar att utökade
anslag behövs får detta hanteras löpande under år 2014 som tilläggsanslag.
Inga specifikt extra medel för utredningsresurser till kvalificerade utredningar för att hantera frågor
som det konkretiserade målet om utredning av fritidsgårdsverksamheten finns inte anvisade i ram.
Dessa får, när uppdragsprecisering skett, hämtas från kommunstyrelsekontorets förfogandeanslag.

Ansvar 0111 Personalenhet
Medarbetarenkät
Arbetet med programområdet Ledarskap kommer att intensifieras och en kompetenstrappa kommer
att tas fram för samtliga chef att genomgå. En upphandling av ledarskapsutbildningar och en
prioriteringsordning måste tas fram, då samtliga 98 chefer inte kan gå samma år, varför detta arbete
fördelas på flera år. För 2014 innebär detta en ökning med 230 tkr.
PA-projektet
Då uppgraderingen av PA-systemet har tidsförskjutits två gånger under 2012 och 2013, senaste
tillfället pga. leverantören, kommer implementeringsarbetet att ske under större delen av 2014. Dock
har inte del av en projektledare för detta kunnat tas med i budget 2014 av besparingsskäl (-360 tkr).
Detta innebär att befintlig personal måste hantera arbetet med projektet. Det kommer att medföra
en stor ansträngning för dessa bemanningsmässigt, och löneenhetens utbildningskostnad ökas därför
med 100 tkr.
Minskad kontant/kupongantering matsalen Allén och andra personalmatsalar
Ekonomi- och personalenheten arbetar för att skaffa system för elektronisk betalning för bl a interna
matsalar så att betalningen mera automatiskt kan göras som löneavdrag. På så sätt försvinner en
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dubbel administrativ hantering, och kontanthanteringen kan dessutom minska ytterligare.
Personalmatsalen Allén kommer efter hand att använda sig av pullprint-plutt som betalning istället för
att hantera kuponger. Då matsalen Allén inte längre ska vara underskottsfinansierad verksamhet ska
den gå ihop sig via intäkter och kostnader. Det beräknas ge en ökad intäkt med 144 tkr.
Kommunhälsan
I enlighet med kommunstyrelseförvaltningens jämställdhetsplan 2013-2015 höjs företagssköterskans
grundtjänst från 75 % till heltid, vilket varit en anpassning till tidigare befattningshavares deltida
tjänstledighet. Dock innebär detta inte en förändring av intäkterna från förvaltningarna utan
kostnaden finansieras inom ordinarie ram.

Ansvar 0112 Utvecklingsenhet
Näringslivsutveckling
Ett antal utökade och tillkommande projekt finns med under 2014. Det är dels de två konkretiserade
målen om forsknings- och utvecklingscentrum resp förstudie för etablering av högskola, dels Framtid
Gnosjöregionen, dels utökning av tidigare påbörjade projekt inom näringslivsstrategi,
bredbandsstrategi, högskolesamverkan, företagslotsprojektet, Affärsracet, samt bidrag till GNAB.
Konjunkturpaketets förstudie (uppdrag från kommunfullmäktige november 2013) väntas kunna göras
med sökta bidrag och Innovationsfabriken finansieras under 2013 med bidrag till GNAB.
Anslagen för olika näringslivsfrämjande insatser ökar netto med 1 378 tkr. Detta sker utan att
anpassning av kommunstyrelsens ram gjorts i juni 2013.
Minskning finns inom Leader, där ett mindre anslag tas upp än tidigare år för avslutning av pågående
programperiod av Leader (-174 tkr). Vidare läggs Gislaved i Centrum ek. för . (GIC) ner, varför
bidraget om 150 tkr faller bort.
Driftsbidraget till Gislaveds Näringsliv ökar från utbetalat 2013 om 820 tkr (budget 825 tkr) till
855 tkr. För motfinansiering av Handelsrådets budget har en utfästelse om motfinansiering med max
375 tkr satts upp. Av denna kan 150 tkr hämtas från tidigare anslag till Gislaved i Centrum. Maximal
motfinansiering i GNAB blir således totalt 1 230 tkr.

Miljö- och naturvård
Miljö- och naturvård minskar sina anslag med ca 120 tkr. Det sker viss omfördelning av medlen till
allmänt miljö- och naturvårdsarbete. Arbete med nämndsmålen inom Miljö och energi utgår från att
egen personal leder arbetet med strategi för sanering av förorenade områden, vattenvårdsplan samt
klimatarbete enligt antagen handlingsplan.

Turism
Verksamheten ligger på samma budgetnivå som tidigare i avvaktan på vad turismstrategin och dess
handlingsplan kan komma att innebära. I utblicken finns en rad nya projekt och insatser markerade,
vilka baserar sig på förslaget strategi och handlingsplan. Under 2014 kan vissa förstudier behöva
komma till, men dessa får då beslutats separat om ytterligare resurser behövs.

Folkhälsa och brottsförebyggande arbete
Budgetanslaget har minskats med 150 tkr, vilket är en anpassning till den verksamhet som ska
bedrivas under 2014 enligt antagna strategier och program. Utöver inarbetade aktiviteter kommer
huvudinriktningen att ligga på koordinering av nämndernas arbete med folkhälsostrategins
handlingsprogram och handlingsprogramför skydd mot olyckor samt projekt inom ramen för avtalet
med Polisen om brottsförebyggande arbetet.
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30

2013-11-05

31 [80]

I samband med överföringen av GIS-verksamheten från bygg- och miljöförvaltningen har
budgetramarna för de kommande åren fastställts av kommunstyrelsen (KS 2012-03-06, § 73) med
hänsyn tagen till borttagen interfördelning av gemensamma kostnader och nya avtal med
systemleverantören. Ett budgettekniskt fel gör att budgeten 2013 ligger 481 tkr fel, vilket ska
ramjusteras till 2014. Detta har dock täckts in genom allmänna besparingar inom verksamheterna. I
och med 2014 upphör avtalet med Gnosjö kommun om tjänsteköp i nuvarande form.

Ansvar 0113 Mark och exploateringsenhet
Inga förändringar i verksamheten. Det kan noteras att anslaget för skötsel av lediga tomter och
obebyggd mark, som inte kan arrenderas ut, har en i förhållande till skötselstrategins mål en alltför låg
nivå. Nettointäkten för skogen beräknas till ca 500 tkr. De bidrar att täcka skötselkostnader om
229 tkr samt tjänst för skogstillsyn om 175 tkr. Investeringsbudgeten ligger på oförändrad nivå.

Ansvar 0114 Ekonomienhet
I enlighet med beslutad utblick för år 2014 har 200 tkr anslagits för utveckling av mål-och
analyssystemen Stratsys och Qlikview.

Ansvar 0115 Information- och kanslienhet
Marknadsföring
Inom området finns för 2014 dels ett konkretiserat mål under Bygga och bo, dels ett nämndmål
under Demokrati och dialog. Förutom en bas med kommunövergripande informations/marknadsföringsmaterial och ett mässupplägg fokuserar enheten på samordning av planerade
aktiviteter i projektet ”Attraktiv arbetsgivare” och planerade aktiviteter i arbetet med attraktiva
boendemiljöer. Till detta kommer turism och näringsliv. För 2013 fanns det 250 tkr avsatt för
aktiviteter kring attraktiva boendemiljöer dessa medel har inte använts. De bortfaller 2014. De
100 kr som finns löpande varje år för marknadsföring får användas tillsammans med medel inom
övriga verksamheter i kommunstyrelseförvaltningen till dess handlingsplan för marknadsföring
tydliggjorts.
Medborgardialog, synpunktshantering och e-utveckling
Inom ramen för länets e-utvecklingsråd drivs 5 projekt varav ett handlar om enkla e-tjänster och ett
handlar om bildande av kontaktcenter. I ett kontaktcenter (vår reception) arbetar personer som har
god kunskap om kommunens alla verksamheter. De har ett nära samarbete med förvaltningarna och
kan svara på de enklaste frågorna och ge information. Det finns en tydlig koppling till de enkla etjänster som man inför efterhand. Syftet är att avlasta förvaltningarna de enklaste frågorna/ärendena
för att skapa tid för de frågor som kräver specialistkunskap och en fördjupning. Medborgarna får då
snabbt svar på de enkla frågorna. När det gäller enkla e-tjänster är Gislaveds kommun en av de första
tespiloterna i länets projekt eftersom det ligger rätt i tiden när vi ska starta vår synpunktshantering
och felanmälan, vi använder därmed länets gemensamma e-plattform och får en direktutväxling av de
medel (ca 360 tkr) som är avsatta för e-utvecklingsrådet. Därmed är de medel som var avsatt för ett
eget synpunktshanteringssystem borttaget ur budgeten. Utvecklandet av e-tjänster och frågan om ett
kontaktcenter ligger mycket nära arbetet med medborgardialog och synpunktshantering. Vi är idag
redan med och finansierar grunden genom e-utvecklingsrådet i länet. Den funktion som idag arbetar
med dessa frågor hanterar därför också arbetet med enkla e-tjänster som startade i juni 2013. Om
det blir ett beslut att påbörja ett införande av ett kontaktcenter krävs en resurs i form av en
projektledare som kan leda och driva det utifrån ett medborgarperspektiv med medborgarnyttan för
ögonen men också med en förståelse för verksamheterna och en god kännedom om dem. Det
uppdraget kan samordnas inom funktionen för medborgardialog och synpunktshantering. Likaså är
tanken att samma funktion också ska samordna och stödja insatser för att understödja genomförande
av att de beslut som berör barn och ungdomar ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s barnkonvention, vilket är ett nytt konkretiserat mål för 2014.
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Intranät och informationssäkerhetsarbetet
Hösten 2013 kommer en förstudie kring ett socialt intranät att göras. Det handlar också om eutveckling fast med syfte att underlätta och effektivisera det interna arbetet. Behovet har blivit tydligt
i samband med den gap-analys som gjordes kring vår informationssäkerhet. Analysen visade att vi
måste arbeta med att förbättra rutiner knutna till policy, riktlinjer och regler som vi har inom
området men också förbättra kunskapen om dem och efterlevnaden av dem. Förvaltningen har
snabbt konstaterat att för att lyckas med det behöver man få till en högre grad av ”automatisering”
både vid introduktion av nyanställda men också vid löpande kunskapshöjande insatser inom det
området men även inom andra. Under 2014 används de utvecklingspengar som finns för intern och
extern webb. Erfarenheter från andra kommuner visar på högre införandekostnader än dessa medel
varför extra medel har föreslagits i utblicken.

Ansvar 0116 IT-enhet
Ny upphandling av telefonitjänster under 2013 beräknas leda till en minskad kostnad 2014 och framåt
för kommunen som helhet i storleksordningen 2 mnkr. Samtidigt har en omläggning budget och
redovisning gjorts så att växelns kostnader inte interndebiteras på samma sätt som tidigare, vilket
leder till att omslutning för IT-enheten ökar med ca 1,8 mnkr (anslagsfinansieras istället för
interndebitering).
Under 2014 planerar IT-enheten bygga en ny drifthall i kommunhusets källare och i samband med
detta även etablera en sekundär hall i räddningstjänstens lokaler. Denna satsning innebär att vi får en
central drifthall för samtliga IT-system och verksamheter i kommunhuset. Den sekundära hallen på
räddningstjänsten etableras för höja säkerheten genom att dubblera vissa system samt vid behov
kunna etablera reservdrift av vissa kritiska system. Investeringen har även för avsikt att stärka den
kommunala ledningsförmågan vid extraordinära händelser och genomförs tillsammans med MSB.
Under 2014 planeras en genomgång av kommunens internetförbindelse avseende så väl kapacitet,
kvalité och säkerhet. All kommunal verksamhet är idag mycket beroende av kontakter med externa
system och resurser via denna förbindelse vilket medför att vi har behov av att förbättra och se över
teknik och kapacitet. Dessa åtgärder ryms dels inom befintlig driftbudget, dels inom de
investeringsmedel som budgeteras för webbfiltrering.

Kommunstyrelsens beslut avseende förändringar av nämndens
budgetförslag.
I höstpropositionen anslås 5 mnkr för ”medborgarskapsceremoni”. För Gislaveds kommun och
Kommunstyrelsen innebär detta en ramhöjning för 2014 med 15 tkr.
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Räddningsnämnden
Nämnden
Andel av kommunens driftbudget
Namn

Parti

Ordförande

Bertil Valfridsson

M

Förvaltningschef

Anders Axelsson

Ekonomi
Driftredovisning- se bilaga 1, sid 7
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14 356

14 786

Kostnader

-43 878

-45 001

Nettokostnader

-29 522

-30 215

-30 120

-30 558

-30 656

-30 738

-30 768

tkr

Intäkt

Investeringsredovisning- se bilaga 2, sid 5
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

Kostnader

-5 484

-2 326

-3 682

-3 900

-1 150

-1 130

-650

Nettoinvestering

-5 484

-2 326

-3 682

-3 900

-1 150

-1 130

-650

tkr

Intäkt

Budget på programnivå
Programområde
nettokostnad, tkr
Nämnd
Räddningstjänst
Krisberedskap
Totalt

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

-80

-127

-127

-29 694

-30 088

-29 993

252

0

0

-29 522

-30 215

-30 120

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

34,25

33,25

33,25

Nyckeltal
tkr

Antal årsabetare
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Uppgift
Räddningsnämnden ska tillse att tryggheten i samhället ökas genom effektiva olycksförebyggande och
skadeavhjälpande åtgärder. En viktig uppgift är att stärka den enskildes förmåga att både förhindra
olyckor och att hantera en olyckshändelse. Antalet bränder och andra olyckor samt skador därav ska
fortlöpande minska. Detta ska särskilt gälla skador på människor, miljö, oersättlig egendom och annan
egendom av högt värde.
Samhällets förmåga att förebygga och hantera extraordinära händelser ska stärkas.

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2014
Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Krisberedskap.
Förebygga och
förbereda kommunerna
inför en extraordinär
händelse.

Kommunen ska genom
förebyggande,
förberedande och
avhjälpande åtgärder
kunna upprätthålla
samhällsviktig verksamhet
vid en extraordinär
händelse så att liv och
hälsa för de som vistas i
kommunen inte riskeras
och att negativ påverkan
på egendom och miljö
minimeras.

Bedriva effektiv och
rättssäker
myndighetsutövning

Med effektiv
myndighetsutövning
menas att effekterna på
skydd och säkerhet för
tredje person blir så stora
som möjlighet utan att i
onödan försvåra för ägare
och nyttjanderättshavare.
Med rättssäker menas att
myndighetsbesluten håller
hög juridisk kvalitet och att
myndighetsutövningen är
saklig och opartisk.

Begränsa skadorna vid
inträffade olyckor

Räddningstjänsten ska
verka för att skadorna vid
inträffade olyckor blir så
små som möjligt.

Följa upp och utvärdera
olyckor

Olycksutredningar ska
göras för att utvärdera hur
den enskildes skydd har
fungerat samt hur
räddningsinsatsen
genomförts. Syftet är att
förbättra den
olycksförhindrande och
skadebegränsande
verksamheten.

Infrastruktur och
kommunikationer
Trygghet, säkerhet och
folkhälsa

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser
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Nämndmål

Beskrivning

Förhindra att olyckor
inträffar

Räddningstjänsten ska
verka för att olyckor inte
inträffar.

Upprätthålla en hög
servicegrad gentemot
avnämare

Räddningstjänsten ska
upprätthålla en hög
servicegrad gentemot
avnämare. Med
servicegrad menas
tillgänglighet via mail,
telefon och besök för att
kunna svara på frågor om
skydd och säkerhet. Med
avnämare menas fysiska
och juridiska personer
som har behov av att
komma i kontakt med
räddningstjänsten.

Uppleva och göra
Bygga och bo

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Lärande och utveckling
Demokrati och dialog

Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet
De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

Miljö och energi
Näringsliv och
arbetsmarknad

Underlätta för ungdomar
att komma in på
arbetsmarknaden

Omsorg och stöd

Utveckla samarbetet
med civilsamhället

Interna processer

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
En större omorganisation genomfördes vid ingången till 2013. Arbetet med att implementera
förändringen fortsätter under 2014 men innebär inga större verksamhetsförändringar gentemot
2013.
Myndigheten för samhällsskydd (MSB) har beslutat om en förändring av det statliga bidrag som
utbetalas till kommunerna då en studerande genomgått godkänd kurs Räddningsinsats. Förändringen
innebär ökade kostnader för nämnden eftersom bidraget kraftigt sänks. Den exakta kostnaden är svår
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att beräkna då den beror på personalomsättningen bland räddningspersonal i beredskap (RIB).
Bedömd kostnadsökning är 100 tkr.
När det gäller krisberedskap sker också förändringar i det statliga bidragssystemet. De medel som
kommunerna tidigare fått för aktiviteter och åtgärder syftande till att höja krishanteringsförmågan
och förmågan att hantera extraordinära händelser sänks från och med 2014. Samtidigt sänks
abonnemangskostnaden för kommunikationssystemet Rakel. För både Gislaved och Gnosjö innebär
förändringen glädjande nog ingen kostnadsökning då effekten av de båda åtgärderna sammantaget tar
ut varandra.
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Tekniska nämnden
Nämnden
Andel av kommunens driftbudget
Namn

Parti

Ordförande

Staffan Sjöblom

M

Förvaltningschef

Peter Edvinsson

2,82 %

Ekonomi
Driftredovisning- se bilaga 1, sid 7
tkr

Intäkt
Kostnader
Nettokostnader

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

92 953

96 997

97 000

-141 281

-138 486

-139 100

-48 328

-41 489

-42 100

-43 451

-44 155

-45 095

-45 563

Intäktsökningar fr o m 2015 är nödvändiga taxehöjningar för VA och Renhållning för att balansera driftskostnader för investeringarna i
utblicken Kostnadsökningar avser både skattefinansierade och taxefinansierade driftskostnader för investeringar samt
verksamhetsförändringar enligt bilaga

Investeringsredovisning- se bilaga 2, sid 6
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

576

1 500

1 500

Kostnader

-30 432

-30 585

-13 005

Nettoinvestering

-29 856

-29 085

-12 005

-25 450

-29 000

-24 900

-12 700

tkr

Intäkt

Budget på programnivå
Programområde

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

-8 559

-5 077

-5 152

-31 643

-28 415

-28 833

-8 095

-7 957

-8 074

-31

-40

-41

VA

0

0

0

Renhållning

0

0

0

-48 328

-41 489

-42 100

nettokostnad, tkr
Adm/nämnd/internt
Väghållning
Park/skog/osa
Miljö

Totalt
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Nyckeltal
Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

Antal årsarbetare

60

60

60

Antal ledamöter i
Teknisk nämnd

9

9

9

Parkplanteringar och
gräsytor, tm2

469

469

469

Kostnad park, kr/m2

17,26

17,00

17,20

Gatuyta väghållning,
tm2

2 194

2 200

2 280

Kostnad väghållning,
kr/m2

14,94

16,08

14,88

Väghållningskostnad
exkl kapitalkostnad
kr/m2

11,35

12,23

11,31

Levererad
vattenmängd, tm3

2 037

2 077

2 110

Försåld
vattenmängd, tkr

1 417

1 500

1 600

Behandlat avlopp,
tm3

5 214

4 500

5 200

19,7

20,00

20,00

255 352

258 000

255 000

tkr

Kostnad VA per
levererad
vattenmängd, kr/m3
Antal sophämtningar

Uppgift
Tekniska nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden: väghållning med gatubelysning och
trafiksäkerhet, va-anläggningar, vattentäkter och vattenskyddsområden, renhållning och
avfallshantering, skötsel av allmän platsmark samt skötsel av annan mark enligt uppdrag.
Nämnden är kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet.

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2014
Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Utred hur gatu- och
parkbelysningen kan
bidra till en ökad
trygghet samt
miljöanpassat

Att tekniska nämnden
arbetar med miljöfrågor
gällande belysning.

Beskrivning

Infrastruktur och
kommunikationer
Trygghet, säkerhet och
folkhälsa
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Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Öka nuvarande
standard på lekplatser i
Gislaveds kommun

Verksamheten
reinvesterar i kommunens
lekplatser för att förbättra
och se över angående
tillgänglighet samt ur ett
barns perspektiv........

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Allmänheten ska få ut
information angående våra
mötesplatser angående
utformning och placering.

Tillgänglighets anpassa
mötesplatser för alla.

Att verksamheten går
igenom minst en
mötesplats per år och
tillgänglighets gör platsen
för alla.

Nämnden vill öka
informationen till
allmänheten.

Vid större
investeringsprojekt
informerar tekniska
kontoret
informationsavdelningen.

Frigöra mark utmed
Nissan

Aktivt arbeta för en flytt av
tekniska förrådets
anläggning till Gröne
mosse

Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet

Medborgardialog ska
genomföras när
förtroendevalda och
tjänstemän har ett
behov av att få reda på
vad kommuninvånarna
har för åsikter och för
prioriteringar för att få
ett bra beslutsunderlag

Exempelvis placering av
lekplats utbyggnad av
belysning mm

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

Nämnden arbetar efter
de beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

Att man skriver med i
beslutsunderlaget att man
har granskat beslutet ur ett
barn och
ungdomsperspektiv

Utred förfinat system för
sortering av
hushållssopor (i
hushållen)

Utred sortering av
hushållssopor med ett
perspektiv på hållbarhet
och miljö.

Under 2014 kommer
verksamheten ta fram ett
förslag angående sortering
av hushållsavfall.

Ta fram en samlad
strategi för hur
Gislaveds kommun ska
arbeta med att sanera
förorenade områden
samt deponier

Att fram en strategi
angående deponier i
Gislaveds kommun.

Under 2014 till 2015
kommer renhållningsverksamheten att ta fram
en strategi för sanering av
deponier

Uppleva och göra
Bygga och bo

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Lärande och utveckling
Demokrati och dialog

Miljö och energi

39

2013-11-05

40 [80]

Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Näringsliv och
arbetsmarknad

Underlätta för ungdomar
att komma in på
arbetsmarknaden

Underlätta för
ungdomar att komma in
på arbetsmarknaden

Tekniska kontoret är
positivt till att anställa
ungdomar under
semesterperioden

Omsorg och stöd

Utveckla samarbetet
med civilsamhället

Utveckla samarbetet
med civilsamhället
genom att föra dialog.

Lyfta vissa frågeställningar
direkt mot samhället.

Att behålla nuvarande
asfaltsnivå angående
toppbeläggning i
kommunen

Man behåller intervallerna
för genomfart-, industri-,
uppsamlings- och
lokalgator vid nyläggning
av asfalt.

VA-verksamheten tar
fram en plan för
framtida investeringar i
befintligt VA-nät

Under 2014 och 2015
kommer VA kollektivet att
utreda
reinvesteringsbehovet av
ledningssystemet i
Gislaveds kommun.

Interna processer

Utveckla möjligheten att
cykla i Gislaveds
kommun
Öka standarden på
parkanläggningarna i
Gislaveds kommun

Upprustning av en
parkanläggning per år för
att försköna och underlätta
drift

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
I oktober 2013 blir Gislaveds kommun och tekniska nämnden väghållare över väg 27. Övertagandet
har ej justerats upp till 2014 budget och kommer att innebär en verksamhetskostnad på 1 500 tkr.
När tekniska nämnden tar över väg 27 som väghållare kommer behovet angående beredskap att öka
från 2 till 7 dagar för att klar de nya kraven angående vinterväghållning. Kostnaden för att gå från 2 till
7 dagars beredskap kommer att belasta tekniska kontorets budget med 600 tkr.
Konsekvensen för att behålla befintlig ram kommer tekniska kontoret att balansera minusposterna
med toppbeläggningsprogrammet med 2 100 tkr under 2014 och söka nya medel för 2015.
Va-verksamheten har ett omfattande investeringsbehov de närmaste åren bl.a. genom förelägganden
från Länsstyrelsen och utbyggnad av nya industriområden. Tekniska nämnden kommer att föreslå
kommunfullmäktige att anta ny va-taxa som gäller fr.o.m 1:a januari 2014 för att kompensera 2012
och 2013 års index ökningar.
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Bygg- och miljönämnden
Nämnden
Andel av kommunens driftbudget
Namn

Parti

Ordförande

Lars Larsson

C

Förvaltningschef

Susanne Norberg

6,9 %

Ekonomi
Driftredovisning
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10 525

9 685

10 753

10 753

10 753

10 753

10 753

Kostnader

-20 542

-20 109

-20 636

-20 651

-20 666

-20 681

-20 696

Nettokostnader

-10 017

-10 424

-9 883

-9 883

-9 883

-9 883

-9 883

tkr

Intäkt

Investeringsredovisning- se bilaga 2, sid 8
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

Kostnader

-247

-1 091

-285

-65

-65

-65

-65

Nettoinvestering

-247

-1 091

-285

-65

-65

-65

-65

tkr

Intäkt

Budget på programnivå
Programområde

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

-4 261

-4 160

-4 010

Bygg- och
planenheten

805

-343

-542

Kart- och
mätenheten

-2 003

-1 556

-845

Miljöenheten

-2 191

-1 965

-2 082

Bostadsanpassning

-2 367

-2 400

-2 404

-10 017

-10 424

-9 883

nettokostnad, tkr
Administration o
nämnd

Totalt
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Nyckeltal
tkr

Kostnad per
bostadsanpassning
(reg ärenden), tkr:

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

15,9

15,8

16

5,8 %

5,8 %

29,5

29,7

30,3

18

15

15

Personalhälsotal,
sjukfrånvaro resp
frisktal, %:
Antal årsarbetare
Genomsnittstid för
bygglov på
delegation,
arbetsdagar:

Uppgift
Bygg- och miljönämnden har ett viktigt och stort uppdrag som myndighetsnämnd.
Myndighetsutövningen består av förebyggande åtgärder, kontroll av efterlevnad av lagar och
förordningar samt vidtagande av åtgärder.
Nämnden har ett brett verksamhetsområde som regleras av bland annat av plan- och bygglagen,
livsmedelslagen, miljöbalken, förordning om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, smittskyddslagen,
strålskyddslagen, och förvaltningslagen.
Handläggning av inkommande ärenden i form av ansökningar, anmälningar, rådgivning, hantering av
klagomål och service till våra medborgare utgör grunden för bygg- och miljönämndens verksamhet.
Utifrån sin tekniska kompetens fullgör nämnden också kommunens uppgifter enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.
Nämnden ansvarar också för den kommunala energirådgivningen och förrättningsförberedelser för
lantmäterimyndigheten, mätningsarbete samt á-jourhållning av anläggningskartor m m för Tekniska
kontoret samt administrerar kommunens adressregister.

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2014
Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Beskrivning

Infrastruktur och
kommunikationer
Trygghet, säkerhet och
folkhälsa
Uppleva och göra
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Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Bygga och bo

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Mätning av mängden
tillkommande
bebyggelse i form av
bygglov för villor och
fritidshus

Nämndens målsättning
avser inte att bevilja så
stort antal bygglov eller
strandskyddsdispenser
som möjligt utan att alla
ansökningar som
inkommer ska behandlas
på ett korrekt och
rättssäkert sätt som
möjligt. Det vill säga, de
ska "tåla" överklaganden
från alla aspekter.

Tillgänglighet i offentlig
miljö
Lärande och utveckling
Demokrati och dialog

Miljö och energi

Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet

Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

Uppmuntra till lokalt
producerad och
klimatsmart
energiproduktion

Uppmuntra till lokalt
producerad och
klimatsmart
energiproduktion

Ta fram en samlad
strategi för hur
Gislaveds kommun ska
arbeta med att sanera
förorenade områden
samt deponier

Ta fram en samlad
strategi för hur
Gislaveds kommun ska
arbeta med att sanera
förorenade områden
samt deponier
Inventera och uppdatera
enskilda avlopp

Näringsliv och
arbetsmarknad

Underlätta för ungdomar
att komma in på
arbetsmarknaden

Inventering och uppdatera
enskilda avlopp

Underlätta för
ungdomar att komma in
på arbetsmarknaden

Omsorg och stöd
Interna processer

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
En sänkning av nettoramen för Bygg- och miljönämnden motsvarar knappt 300 tkr.
Nämndens utgifter består till övervägande del av personalkostnader och en sänkning av
ramen och klaras genom att öka intäkterna.
Timtaxan för nämndens verksamhet höjs från 750 kr till 850 kr för att få bättre kostnadstäckning för
verksamheten. Detta ger en extra intäkt på 400 tkr.
Nämnden har valt att satsa extra resurser på att åtgärda bristfälliga avlopp. Detta genererar både
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intäkter och kostnader. I extra kostnader beräknas 500 tkr. Och ett ökat intäktskrav för
avloppsinventeringen läggs på 500 tkr.
I enlighet med den nya Plan- och bygglagen har kraven på tillsyn på byggarbetsplatser ökat och därför
är behovet av ytterligare personal stort. Denna satsning finansieras med hjälp av avgifter för tillsynen
och ökat intäktskrav för bygg- och planenheten med 250 tkr.
Nämndens tidigare investeringar avser bl a arbete med övergång till digital arkivering av
bygglovshandlingar. Projektet med digitalisering av bygglovarkivet kommer att pågå till 2013 Därefter
var det tänkt att ett nytt projekt med digitalisering av övriga arkiv starta. Denna satsning avbryts då
behovet inte anses så stort.
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Socialnämnden
Nämnden
Andel av kommunens driftbudget
Namn

Parti

Ordförande

Bengt Petersson

C

Förvaltningschef

Monica Svensson

Ekonomi
Driftredovisning- se bilaga 1, sid 7
tkr

Intäkt
Kostnader
Nettokostnader

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

92 659

83 315

84 254

-600 261

-620 363

-619 824

507 602

-537 048

-535 570

-536 686

-543 173

-543 095

-543 095

Investeringsredovisning- se bilaga 2, sid 8
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

Kostnader

-4 912

-5 643

-5 475

-2 089

-2 839

-2 089

-2 089

Nettoinvestering

-4 912

-5 643

-5 475

-2 089

-2 839

-2 089

-2 089

tkr

Intäkt

Budget på programnivå
Programområde

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

-13 556

-16 174

-15 109

Individ och
familjeomsorg

-103 055

-106 225

-107 514

Vård och omsorg

-306 861

-304 674

-304 784

-84 130

-109 975

-108 163

-507 602

-537 048

-535 570

nettokostnad, tkr
Stab

Funktionshinder och
stöd
Totalt
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Nyckeltal
Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

Kostnad per
vårddygn HVB barn

3 509

3 982

4 062

Kostnad per
vårddygn HVB vuxna

2 644

2 533

2 584

tkr

Uppgift
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård,
omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har
det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorgen om
funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor och
integration.
Socialnämnden ansvarar också för tillståndsgivning till alkoholservering och tillsyn i enlighet med
Alkohollagen. Socialnämnden har också uppgiften att leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder
som ligger inom nämndens ansvarsområde, samt att leda och samordna samverkan med andra
nämnder i syfte att skapa en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor.
Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor, samt utvärdering och
utveckling av verksamheten.

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2014
Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Vidareutveckla
dagverksamheter och
träffpunkter med ett
förebyggande
angreppssätt för att
bryta isolering och
ohälsa. Fokus ska vara
social gemenskap och
fysiska aktiviteter.

Träffpunkterna i tätorterna
ska erbjuda verksamhet
minst 2 gånger per vecka.
Samarbete mellan
träffpunkterna ska
utvecklas. Antal deltagare
ska öka. Information till
medborgarna sker genom
uppsökande verksamhet
och via media.

I samarbete med
landstinget och barnoch
utbildningsnämnden
erbjuda en mötesplats
där verksamheten kan
riktas utifrån
besökarnas behov och
önskemål.

Utvärderas genom att
Familjecentralen
regelbundet redovisar
vilken verksamhet som
bedrivs, besöksstatistik
och på vilket sätt
samarbete sker.

Infrastruktur och
kommunikationer
Trygghet, säkerhet och
folkhälsa
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Nämndmål

Beskrivning

I samarbete med
kulturnämnden utreda
förutsättningar för
kulturutbyte mellan
generationer med fokus
på integration och
begreppet ”hembygd”.

I samarbete med
kulturnämnden starta
arbetsgrupp för
gemensam utveckling av
kulturarbete inom
socialnämndens
verksamhetsområde med
inriktning på befintliga
mötesplatser som
träffpunkter och särskilt
boende mfl.

Genomföra dialogmöten
på olika platser i
kommunen riktat mot
socialnämndens
brukargrupper med
fokus på tillgänglighet,
kvalitet, behov och
möjligheter.

Se målområde demokrati
och dialog för
genomförande.

På ett för
kommuninvånaren
tillgängligt sätt
regelbundet
marknadsföra resultat
som speglar
kommuninvånarens
upplevelse av
socialnämndens
verksamhet.

Regelbundet uppdatera
hemsida var 6:e månad.
Undersöka andra
möjligheter till
marknadsföring som
Gislaveds
kommuntidning,
dialogmöten, nyhetsbrev,
brukarträffar m.m.
Aktuella resultat
presenteras regelbundet i
olika medier. Aktiviteter i
verksamheten
annonseras i större
utsträckning.

Utforma en
”aktivitetsplan” kopplat
till Handboken för
medborgardialog.

Under verksamhetsåret
första halva utforma en
aktivitetsplan och
kommunikationsplan för
verksamhetsområdet.
Under hösten påbörja
genomförandet av
dialogmöten.

Informationen på
kommunens hemsida
ska regelbundet
uppdateras utifrån ett
tydligt medborgarfokus.

Se målområde Bygga och
bo. Bibehålla resultatet av
SKL:s mätningar
angående tillgängliga och
medborgarvänliga
hemsidor.

Uppleva och göra
Bygga och bo

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Lärande och utveckling
Demokrati och dialog

Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet
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Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

De beslut som berör
barn och ungdomar skall
utgå från ett barn och
ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

Alla beslut som fattas av
socialnämnden och på
delegation från
nämnden ska följa FN:s
barnkonvention.

Utbildning för politiker,
chefer och handläggare
om FN:s barnkonvention
och dess tillämpning i det
dagliga arbetet ska äga
rum under året.
IFO arbetar med
barnperspektiv i
utredningar som rör vuxna
och försörjningsstöd. De
rutiner som upprättas för
dokumentationen kan
spridas vidare till övriga
delar av förvaltningen.

Miljö och energi

Antalet gånger
busskorten bokas, ska
inom nämndens
verksamheter, öka i
förhållande till 2013 års
siffror.
Antalet mil i egen bil i
tjänsten ska, inom
nämndens
verksamheter, minskas i
förhållande till 2013 års
siffror.
Det ska finnas minst ett
miljöombud i
socialnämndens
samtliga verksamheter.
Andelen ekologiska och
rättvisemärkta livsmedel
ska utgöra minst 25
procent av inköpta
livsmedel i
äldreomsorgens
samtliga kök.

Näringsliv och
arbetsmarknad

Underlätta för ungdomar
att komma in på
arbetsmarknaden

Med navigatorcentrum
som bas samordna
ungdomsinsatserna för
alternativa arbeten och
sysselsättningar.

Navigatorcentrum
finansieras delvis av
Finnvedens
samordningsförbund, i
projektplanen anges hur
utvärdering ska ske.
Utvärderingen ska
presenteras både för
Finnvedens
samordningsförbund och
för Gislaveds kommun.
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Omsorg och stöd

Konkretiserade mål

Utveckla samarbetet
med civilsamhället

Interna processer
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Nämndmål

Beskrivning

Med navigatorcentrum
som bas utveckla
metoder som leder till
arbete och
sysselsättning för
ungdomar som står
långt ifrån
arbetsmarknaden.

Navigatorcentrum
finansieras delvis av
Finnvedens
samordningsförbund och i
projektplanen anges hur
utvärdering ska ske.
Utvärderingen ska
presenteras både för
Finnvedens
samordningsförbund och
för Gislaveds kommun.

Erbjuda fler
praktikplatser inom
socialnämndens egen
verksamhet, särskilt
med inriktning på
ungdomar.

Antal praktikplatser inom
socialnämndens
verksamheter ska öka i
förhållande till antalet
2013.

Bjuda in civilsamhället
till dialog för att utreda
förutsättningarna och
rollfördelning i syfte att
skapa ett gott
samarbete för
kommuninvånarnas
bästa.

Identifiering av
civilsamhällets aktörer bör
göras under 2014.
Överenskommelse bör
ske med de
organisationer som
nämnden sammarbetar
med.

Stödja och informera
anhöriga som vårdar
närstående att ta del av
det utbud som
socialnämnden
tillhandahåller.

Utvärdera de olika
delarna av befintligt
anhörigstöd.

Personal: Områden som
har högre sjuktal än
4,5% ska identifieras
och åtgärder ska vidtas
för att minska sjuktalet
till 2012 års nivå, högst
4,5 %.

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
Socialförvaltningens stab
Avslutad projektanställning, KomHem

- 171 tkr

Projektet är avslutat mars 2013 då kostnaderna också upphörde, ram för 2014 minskas därför med
motsvarande summa.
Förstärkt arbetsledning, chef i beredskap

+ 950 tkr

Utökning av ram. Efter beslut från Arbetsmiljöverket kring tillgängligheten till ansvarig chef kvällar,
nätter och veckoslut måste en funktion kring chef i beredskap införas.
För att klara de snabba förändringar som sker inom äldreomsorgen finns behovet av att ha resurser
tillgängliga i form av chefsfunktion, resurs. Det handlar om att ha tillgång till en erfaren chef som kan
stödja nya chefer som anställs alternativt ersätta chefer i samband med utbildning, sjukskrivningar
eller annan frånvaro. Funktionen är mycket angelägen, särskilt i ett läge där det förutsätts att snabba
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åtgärder vidtas för att anpassa verksamheterna till de behov som föreligger.
eHälsa

+120 tkr

Kommunfullmäktige har fattat beslut om deltagande i det länsövergripande projektet kring-eHälsa
vilket också är direkt nödvändigt för att kunna uppfylla det kommunala hälso- och sjukvårduppdraget.
Syftet med införandet av olika e-tjänster är att öka tillgängligheten och delaktigheten i olika vårddelar
för kommuninnevånare/brukare/anhöriga. Det handlar också om att skapa större säkerhet i
informationsöverföring mellan olika huvudmän. I förlängningen skapas säkerhet i
informationsöverföringen mellan olika vårdgivare och verksamheten får större tillgänglighet till
uppgifter, som behövs för att kunna genomföra en säker vård.
Genomförandeplanen avseende regional utveckling i samverkan innehåller följande delar:







Införa E-tjänster
Säker roll och behörighetsidentifikation (SITHS- kort)
Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård
Införa digitala trygghetslarm
A. Konsumentskap i NPÖ
B. Producentskap i NPÖ

I nuläget är det omöjligt att beräkna några kostnader. I utredning från Hjälpmedelsinstitutet talas om
en ”finansieringspuckel”. År 2013 ska avgifter betalas till de olika systemen motsvarande cirka
120 tkr. Ett stadsbidrag på motsvarande summa kommer att utbetalas men projektet innebär också
ett omfattande deltagande i olika projekt från olika yrkesgrupper. Det har uttalats att ytterligare
statsbidrag ska utgå men inga beslut finns som styrker detta. De delar som kommer att bli mest
kostnadskrävande är, 4: Införandet av digitala trygghetslarm och 5B: Producentskapet i NPÖ
(Nationell patientöversikt) där man talar om kostnader kring 1000 tkr. Vid kontakt med Tranemo
kommun som har varit med i försöksprojekt kring införandet av digitala trygghetslarm ser man stora
kostnader för införandet. Man bör beräkna en fördubbling av kostnaden per larmutrustning, det vill
säga den del som finns hos brukaren. För att minska den kommunala kostnaden kan man besluta att
ta ut en högre avgift av brukarna. Detta är ett ställningstagande som man måste göra i ett senare
skede.
Socialnämnden kommer att uppmärksamma kommunstyrelsen på situationen i delårsbokslut 2, i
årsbokslut 2013 samt i utblick 2015-2018 och äska om en utökning utifrån behov av ram kopplat till
skatteväxlingen för kommunal hemsjukvård 2012-2013. I denna växling tillfördes Gislaveds kommun
mer än vad som överförts i ram till socialnämnden för 2013. I tilldelad ram fanns inga medel avsatta
för eHälsa och den beskrivna utvecklingen.
80-90-100-modellen

0 tkr

Samtliga nämnder har ett uppdrag att beskriva hur man planerar för att kunna erbjuda och genomföra
beslutet kring möjligheten för personal att få ta del av 80-90-100-modellen. Det är endast i
undantagsfall som modellen blir kostnadsneutral för verksamheten. Så fort som man behöver ersätta
en person som beviljas ledighet enligt modellen så blir det en merkostnad. Utifrån socialnämndens
nuvarande och kända situation är bedömningen att så länge nämnderna inte kompenseras, finns inget
utrymme för genomförande som kräver nya resurser.
Minskning av anslag till socialnämnden

-50 tkr

Måste återställas inför 2015 då ny nämnd tillsätts med behov av utökade insatser i form av utbildning
inför ny mandatperiod.
Minskning av anslag för köp av stödverksamhet

-100 tkr

Avser del av det befintliga anslaget.
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-200 tkr

Avser del av det befintliga anslaget. Medlen är till viss del intecknade för avslutande av
omsorgsutbildningen under 2014. I ”eHälsoprojektet” ingår flera olika delar där det kommer finnas
stora behov av att utbilda olika personalgrupper bland annat ICF och nytt sätt att behovsbedöma etc.
Ta bort anslag för personalpoolverksamhet

- 84 tkr

Personalpoolverksamheten är avvecklad och därmed inga kostnader
Centralt konto, kommunal hemsjukvård

(-2 456 tkr)

I samband med budget för 2013 lades 2456 tkr centralt under socialchefen för att kunna fördelas ut i
organisationen när konsekvenserna av den budgetfördelning som gjordes i samband med
övertagandet av KomHem-verksamheten blev tydliggjorda. Hela kontot fördelas 2014 till annan del
av verksamheten, hälso- och sjukvård.
Individ och familjeomsorg
Utökning av verksamheten inom enheten för psykisk ohälsa.

+1 700 tkr

Utökad ram, en förändring utifrån konkretiserat mål 2013. Detta innefattar att Moforsvillan ersätts av
två trapphusboenden, vilket ökar kostnaden motsvarande vad Moforsvillan kostar idag, 4900 tkr per
år. Under 2014 beräknas en effekt på max fyra månader, då boendet tidigast startar under senhösten
2014. Förändringen är beroende av att samarbetet följer plan då det gäller tillgängliga lägenheter och
dialog mellan socialnämnden, upphandlingen, fastighetskontoret och Gislaveds hus.
Nuvarande verksamhet kommer att avslutas och hyresgästerna kommer att erbjudas ny bostad i det
boende som lämpar sig bäst utifrån funktionshindret. Det innebär ökad möjlighet för personer med
tillfälligt behov att få möjlighet till en korttidsplats eller få hjälp i att bli mer oberoende av stöd.
Ökade kostnader för försörjningsstöd.

0 tkr

Prognos pekar på att kostnaden ökat 2013. Ökade kostnader kan kopplas till etableringsreformen
och arbetsmarknadsläget i kommunen. Prognostiserat resultat är till stora delar opåverkbart för
socialnämnden. I utblick över tid kommer aktuell situation belysas.
Minskning av boendestödet inom enheten för psykisk ohälsa

- 205 tkr

När nya gruppbostäder öppnar uppstår en överkapacitet inom boendestödet. Resurser motsvarande
1,0 tjänst överflyttas dit. Det ger en delårseffekt för 2014 på 205 tkr och i utblicken 2015-2018 på
500 tkr per år.
Familjefridshandläggare

0 tkr

Det finns ett stort behov av att förbättra myndighetsutövningen avseende familjefrid och våld i nära
relationer, både då det gäller vuxna som utsatts för våld och barn som har bevittnat våld. Genom en
omstrukturering som görs i verksamheten räknar man med att under 2014 klara åtminstone delar av
uppdraget. Detta kan man dock inte räkna med som en långsiktig lösning.
Länsgemensam resurs för familjehemsrekrytering.

0 kr

Länsgemensam familjehemsrekrytering är ett gemensamt ställningstagande bland länets kommuner.
Det innebär att IFO som kommun får det stöd och hjälp som krävs från en länsgemensam resurs.
Kostnaderna för deltagandet tas inom befintliga verksamhet.
Barnahus.

0 kr

Verksamheten är länsgemensam och ska arbeta med utredningar av barn utsatta för övergrepp.
Kostnaden för Gislaveds kommun blir 100 tkr årligen och det klaras inom redan tilldelad ram och
ordinarie budget.
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+ 300 tkr

Familjecentralen i Gislaved förväntas tas i bruk vid årsskiftet 2013-2014. Socialnämnden har i ram
tilldelats en utökning för att täcka beräknade kostnader.
Familjecentral Smålandsstenar

0 tkr

Att starta familjecentralen i Smålandsstenar är kostnadsberäknad till 800 tkr vilket också finns tilldelat
socialnämnden i ram för 2014. Med största sannolikhet kommer det inte igång någon verksamhet
under 2014. Det utrymme som möjliggör ”lån” till socialnämndens årsbudget 2014 motsvarande då
hela summan, 800 tkr, och måste återföras till ram 2015.
Gruppledare AMO

+0 tkr

Utökad ram för att finansiera en gruppledare på heltid i syfte att styra, administrera och bevaka
aktiviteter i enlighet med kommunfullmäktiges mål. Total kostnad för tjänsten är 540 tkr. De intäkter
AMO har beräknas kunna finansiera en heltid gruppledare under 2014, men utökningen av tjänsten
från 0,4 till 1,0 bör ligga i utblicken 2015-2018 då vi inte vet hur intäkterna kommer att se ut. Både
regeringspolitik och konjunktur kan förändras.
Förändring av arbetsmarknadspolitiska åtgärder

- 950 tkr

Tidigare riktade anslag från kommunfullmäktige avslutas.
Minskning av budgeten för institutionsvård barn och ungdom

-600 tkr

Kostnaderna för institutionsvård barn och ungdom har stadigt minskat under några år och trenden
verkar bestående.
Minskning med 0,9 handledare på Svar-kultur

-200 tkr

Om verksamheten flyttas till Västboskolan uppstår en ökad lokalkostnad, men verksamheten kan då
klaras med en handledare. Beräknad halvårseffekt 2014 är på 200 tkr och i utblicken 400 tkr.
Vård och omsorg
Drift av demenscentrum i södra kommundelen – halvårseffekt

+2 500 tkr

Idag har Gislaveds kommun ett modernt demenscentrum, Blomstervägen. Demenssjukdom förväntas
bli vanligare. Antalet demenssjuka beräknas stiga i takt med att befolkningen blir äldre och ökar i antal
om inget botemedel utvecklas. Samtidigt börjar det komma försiktiga rapporter om att utvecklingen
börjar avta. För att möta ökat behov och kunna erbjuda bra anpassat boende i södra kommundelen
bör utveckling och projektering av ett demenscentrum i södra kommundelen starta. Äskade medel
avser halvårseffekt för personalbemanning, uppstart av dagverksamheten och korttidsplatser samt
övriga åtgärder som behöver ske vid en större förändring.
Kök – Smålandsstenar

+ 0 tkr

Socialnämnden fattade 2012 beslut om att köket på Mariagården ska byggas till och renoveras.
Projektet är försenat och projektering pågår, nytt kök beräknas vara klart under senhösten 2014.
Anpassning av lägenheter i särskilt boende samt satsning på samtliga mindre tätorter
(-10500 tkr) med halvårseffekt 2014 -5 294 tkr
Omstrukturering görs inom äldreomsorgen genom anpassning av antalet vårdbostadsplatser,
förändrad hemtjänstorganisation inkl. nattorganisationen, flyttning och anpassning av dagverksamhet
för personer med demenssjukdom samt satsning på de mindre orterna i form av gruppbostadsplatser
och korttidsplatser då det idag saknas demensboende, korttidsplatser samt korttidsplatser för
personer med demenssjukdom i de mindre tätorterna. I Gislaved är korttidsplatserna belagda drygt
60 % medan det är större efterfrågan på permanenta platser. Människor föredrar att vara kvar på
hemorten, men socialnämnden kan inte alltid erbjuda det som medborgaren har behov av och
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önskar. Anpassning av permanenta vårdbostäder görs i tätort där det finns två särskilda boenden.
Delar av gruppboendet för personer med demenssjukdom flyttar till det andra boendet i tätorten.
Funktionshinder och stöd
Biståndshandläggare 2 årsarbetare
(tot +1 000 tkr)

500 tkr i ram + 500tkr

Förändring i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), ny författning gällande
behovsbedömning i särskilt boende med tätare uppföljning och biståndshandläggarens närvaro i team
kring hemsjukvård ställer krav på ett förändrat arbetsätt och resursförstärkning. En påbörjad
processkartläggning och översyn av verksamhetens arbetssätt är påbörjad för att anpassa arbetssättet
efter nya behov.
I dagsläget finns två LSS-handläggare anställda, och så har det sett ut sedan många år, trots att
verksamheten och antalet ärenden ständigt ökar. Ärendena blir också allmer komplexa. Därtill
kommer förändringar i lagstiftningen gällande personlig assistans fr.o.m. sommaren 2013.
Förändringarna innebär helt nya krav på uppföljning och tillsyn hemma hos brukare som har personlig
assistans, inklusive rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg.
Personlig assistans inom LSS de första 20 timmarna.

+ 4 000tkr

Personlig assistentteamet har ett stort underskott beroende på att de tjugo första timmarna inom
SFB (tidigare LASS) inte har budgeterats fullt ut sedan området startade år 2007.
Prognos 1 och uppföljningen efter fem månader pekar på ett underskott motsvarande 4 700 tkr för
2013. Socialnämnden har i 2014 års ram fått en utökning motsvarande 4 000 tkr.
Inom personlig assistent teamet är verksamheten svår att förutse. Verksamheten påverkas av
förändringar i såväl lagstiftning som förändringar i ersättningar från Försäkringskassan som kan leda
till stora kostnader för kommunen. 2012 års analysarbete har tydliggjort att verksamhetens
underskott beror på en underbudgetering av de första tjugo timmarna, vilket är en kostnad som
kommunen har för varje assistansärende som får ersättning från Försäkringskassan (SFB), oavsett om
brukaren väljer kommunen eller en privat uförare av assistansen.
Sovande jour gruppbostad

+400 tkr

Utökad ram. Det har funnits behov av nattpersonal på gruppbostaden på Ängsgatan sedan tidigt i
höstas. Sovande jour sattes in fr.o.m. 2012-11-01 utan att vara finansierat, pga. att verksamheten
krävde det. Socialnämnden har i 2014 års ram fått en utökning motsvarande 400 tkr.
Uppräkning av kostnad för privata tjänsteköp (priskomp)

+- 0 tkr

Socialnämnden har ca 50% av verksamheten inom LSS upphandlad på entreprenad. Den
inflationsuppräkning som sker årligen på 1,9% täcker inte socialnämndens kostnader. Socialnämnden
kommer att lyfta situationen i delårsbokslutet och bokslutet och begära kompensation för de
kostnader som inte uppräknas automatiskt gällande tjänsteköp av verksamhet.
Anpassning av lokaler, material mm

- 975 tkr

I de två gruppbostäderna som är nystartade har det visat sig att det är möjligt att bedriva verksamhet
med en mindre summa än vad som är budgeterat.
Vakanser gruppbostäder

-1 760 tkr

På grund av att alla lägenheter i gruppbostäderna inte är uthyrda för närvarande har inte alla
personalresurser använts under senare tid. Det finns därför möjligheter att minska
personalresurserna med 4 årsarbetare.
När samtliga lägenheter i gruppbostäderna blir bebodda är det nödvändigt att på nytt prova behovet
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utifrån att det har skett ett utvecklingsarbete kring arbetsuppgifter och arbetsinnehåll.
Anpassningar Daglig verksamhet (ca 10%)

-900 tkr

En utveckling av daglig verksamhet pågår, där man arbetar för ett bredare utbud, eftersom nya
brukargrupper kan ha annorlunda behov. Verksamheten behöver egentligen ytterligare medel för att
klara av personer med extremt stora omvårdnads-/tillsynsbehov. Behovet finns fr.o.m. sommaren år
2013. För att klara kraven på anpassningar i budget måste verksamheterna arbeta för att bli mer
effektiv och hitta nya arbetssätt och metoder.
Verksamhetspedagog

+-0tkr

Socialnämnden har i ram för 2014 tilldelats 500 tkr avseende en verksamhetspedagog inom område
funktionshinder. I det prioriteringsarbete som har genomförts finns det inte utrymme för att tillsätta
aktuell befattning under 2014, tillsättandet flyttas därför fram i utblicksperioden. Socialnämnden har
gjort bedömningen att tilldelade resurser 2014 måste riktas mot lagstyrda delar av uppdraget.

Kommunstyrelsens beslut avseende förändringar av nämndens
budgetförslag.


I höstpropositionen anslås 210 mnkr för ”jobbstimulans inom det ekonomiska
biståndet”. För Gislaveds kommun och Socialnämnden innebär detta en ramhöjning för
2014 med 950 tkr.



För utökad demensvård ingick i socialnämnden budget för år 2014 2,0 mnkr vilket för år
2015 utökades med 10,4 mnkr. Denna äskade nivå hade inneburit att det fr om år 2015
funnits ett totalt anslag för verksamheten med 12,5 mnkr.
Anslag för denna verksamhet har i kommunstyrelsens förslag till budget för åren 2014-2018
utgått.
Anslaget är borttaget som följd av att Sveriges kommuner och landsting (SKL) har förmått
Socialstyrelsen att skjuta på denna reform att den inte ska börja gälla förrän tidigast 2015.
Fram t om 2015 kommer SKL att arbeta för att dessa regler ska förändras även efter 2015.



I socialnämndens budgetförslag för 2014 ingår en kostnadsökning med 2 000 tkr avseende
ökade lokalkostander för hemsjukvården
Anslaget utgår och verksamheten ska inrymmas inom befintliga lokaler utan kostnadsökning.
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Fritidsnämnden
Nämnden
Andel av kommunens driftbudget
Namn

Parti

Ordförande

Maria Gullberg
Lorentsson

M

Förvaltningschef

Kent Kruuse

Ekonomi
Driftredovisning- se bilaga 1, sid 12
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12 523

10 650

Kostnader

-50 166

-47 196

Nettokostnader

-37 643

-36 546

-36 241

-37 595

-38 157

-38 703

-39 248

tkr

Intäkt

Investeringsredovisning- se bilaga 2, sid 9
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

Kostnader

-2 009

-2 450

-4 660

-2 730

-3 920

-1 800

-1 800

Nettoinvestering

-2 009

-2 450

-4 660

-2 730

-3 920

-1 800

-1 800

tkr

Intäkt

Budget på programnivå
Programområde

Bokslut

Budget

Budget

nettokostnad, tkr

2012

2013

2014

Adminstration och
nämnd

-2 598

-2 496

-2 715

-24 636

-25 960

-25 426

-94

-134

-107

Föreningsstöd

-10 315

-7 956

-7 993

Totalt

-37 643

-36 546

-36 241

Anläggningar
Övr fritidsverksamhet
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Nyckeltal
Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

34

34

34

Nyttjandegrad
sporthallar

80 %

85 %

85 %

Nyttjandegrad ishall

89 %

95 %

95 %

111 984

145 000

145 000

45 328

55 000

55 000

4 561

5 000

5 000

tkr

Antal årsarbetare

Antal bad totalt
Antal bowlingserier
Antal gästnätter
Hörsjön

Nyttjandegraden av sporthallar har sjunkit beroende på att föreningarnas ungdomsverksamhet
minskat något. Anderstorps och Gislaveds sporthallar är undantagna. Nyttjandegraden i ishallen har
minskat påtagligt från en mycket hög nivå, också detta beroende på en minskad ungdomsverksamhet.
Badtendensen under första halvåret 2013 har vänt och ökar nu på samtliga bad. Störst ökning har
Anderstorp (6,7%) och Gislaved 5,5% medan Smålandsstenar ökat med 0,8%. Dock krävs speciella
satsningar för att närma sig ett ganska högt ställt mål.
Bowlingen kommer få missvisande siffror detta år beroende på att hallen kommer vara stängd vissa
delar under Gisleparkens ombyggnation.
Hörsjöbadet siffror är mycket väderberoende. Ombyggnationen av receptionen i maj 2013 bör ge en
positiv effekt på främst campingen.

Uppgift
Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda förutsättningar för en positiv coh
meningsfylld fritid. Utbudet ska främja en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kommunen
attraktiv att verka och bo i. En del av utbudet är riktat mot en hälsoriktad profil för att nå fler
kommuninvånare med stort behov av en aktiv fritid.
Fritiden har en framträdande roll del för att göra kommunen attraktiv. En viktig aspekt är att kunna
erbjuda båda barn och vuxna ett bra fritidsutbud i närområdet. Detta ökar människors livskvalitet.
Bra exempel är olika typer av när/spontanidrottsplatser i bostadsområdena.
Fritiden har också en viktig uppgift att marknadsföra kommunen på ett positivt sätt. Detta kan ske
genom att stödja föreningars olika arrangemang, verka för att locka till sig olika former av läger /
cuper / tävlingar i samverkan med kommunens föreningsliv.
Fritidsnämnden använder sociala medier som ett sätt att nå nya målgrupper. Responsen har varit
positiv, speciellt från ungdomar.
Fritidsnämnden arbetar också med operativa turismfrågor. Kanotleden Nissan har nu etablerats och
här är både företag och privata markägare involverade. Under 2013 färdigställs 2 vandringsleder,
Gislavedsleden och Nissanleden (mellan Skeppshult och Smålandsstenar).
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Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2014
Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Genom nya medier
marknadsföra oss på nya sätt
och på nya platser där vi ej
synts eller hörts tidigare.

Infrastruktur och
kommunikationer
Trygghet, säkerhet
och folkhälsa

Skapa möjligheter för
fysiska aktiviteter,
rekreation, evenemang
och verka för en bra
fritidsverksamhet som
leder till att fler
kommuninvånare har
god hälsa.
Uppleva och göra
Bygga och bo

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Lärande och
utveckling
Demokrati och dialog

Miljö och energi

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Samverka med föreningar för
att få fler positiva evenemang
till kommunen och därmed
förstärka en positiv bild av
kommunen.

Skapa förutsättningar
för en god
simkunnighet.
Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet

Implementera
"handboken för
medborgadialog" som
en naturlig del i
nämndarbetet

Vi använder olika
dialogformer för att
genomföra många av våra
uppgifter. Exempel på detta
är föreningsmöten,
halltidsmöten,
informationsutskick,
facebook, od. VI strävar efter
att utveckla våra externa
kontakter bl a med hjälp av
kommunens informatörer.

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och
ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barnoch
ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention.

Fritidsnämnden prioriterar i
all verksamhet barn- och
ungdomar i åldern 7-20 år.

Uppmuntra till lokalt
producerad och
klimatsmart
energiproduktion

Uppmuntra till lokalt
producerad och
klimatsmart
energiproduktion

Fritidsnämnden har i många
år, genom
investeringsbidrag, prioriterat
föreningars energisatsningar i
de föreningsägda
anläggningarna.
Fritidsförvaltningen vidtar
kontinuerligt åtgärder för att
minska energikonsumtionen i
idrottsanläggningarna.
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Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Näringsliv och
arbetsmarknad

Underlätta för
ungdomar att komma in
på arbetsmarknaden

Underlätta för
ungdomar att komma in
på arbetasmarknaden.

Fritidsförvaltningen försöker
kontinuerligt möjliggöra att
ungdomar får möjlighet till
praktikplatser inom
verksamheten.
Fritid har de senaste åren
rekryterat många unga
personer till de vakanta
tjänster som dykt upp.

Omsorg och stöd

Utveckla samarbetet
med civilsamhället

Utveckla samarbetet
med civilsamhället

Fritidsnämnden arbetar
kontinuerligt med denna
fråga. Aktuellt nu är att
utveckla digital
kommunikationsform med
våra föreningar. Detta för att
kunna kommunicera mer,
bättre, snabbare och billigare.

Interna processer

Ge snabb och bra
service till förenigar
och allmänhet samt
informera och
marknadsföra
förvaltningens
verksamheter både
inom och utom
kommunen.
Fritidsförvaltningen ska
präglas av en positiv,
engagerad, kunnig och
kollegial
personalgrupp.

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
Fastighetsnämnden har ansvar för att utarbeta en långsiktig upprustningsplan för simhallarna och detta
arbete kommer att ske i nära samarbete med fritidsnämnden.
För att komma i nivå med den budgetram som fritidsnämnen erhållit måste besparingar på ca 1 mkr
genomföras.
De tre Hälsolyften har fått ökat antal medlemmar. Om inte kurvan ändras drastiskt bör intäkten på
Hälsolyften kunna ligga kvar på en fortsatt hög nivå. Denna intäkt har varit lågt budgeterad tidigare
jämfört med bokslutet. Några problem som absolut måste hanteras är ytorna i Gisle Sportcenter
samt ventilationen i anläggningarna.
300 tkr
Fastighetsnämnden har aviserat lägre hyror för fritidsnämnden till år 2014. Eftersom hyrorna är en
stor del av nämndens budget blir kostnadsminskningen påtaglig.
350 tkr.
Fritidsförvaltningen genomför ett antal mindre justeringar i budgeten som får viss inverkan på drift
och underhåll. En del poster som normalt skrivs upp med inflationen skrivs inte upp. 150 tkr
Stödet till föreningar kommer totalt att minska. Vilka bidragsarter som berörs kommer att behandlas
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av fritidnämnden efter den bidragsöversyn kommer att göras hösten 2013.

59 [80]
300 tkr

Några verksamhetsförändringar är investeringar som fastighetsnämnden gör på uppdrag av
fritidsnämnden. Här tas de hyresökningar som kommer med. Beträffande hyresökning för en
parkeringsplats på Nordinskolan vid Smålandsstenars sim/sporthall är denna inte behandlad av
fritidsnämnden alls. Det är en del i nybyggnadsprojektet Nordinskolan.
Några verksamhetförändringar avser ökat stöd till föreningar och här är tanken att göra en
ramhöjning vid ett tillfälle from 2015.
De kapitalkostnader som uppkommer av fritidsnämndens egna investeringar finns upptagna på
blanketten drift- och investeringsuppgift.
Budgetförslaget innehåller inget utrymme för att kunna bevilja någon tjänstenedsättning enligt 80-90100-modellen. En anledning är att det är svårt att hitta lösningar för att kunna ersätta tjänstetappet
eftersom det finns begränsat med kombinationsmöjligheter.
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Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden
Andel av kommunens driftbudget
Namn

Parti

Ordförande

Inga-Maj Eleholt

C

Förvaltningschef

Mats Spånberg

Ekonomi
Driftredovisning- se bilaga 1, sid 9
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

72 741

66 880

66 880

Kostnader

-742 956

-749 401

-758 629

Nettokostnader

-670 215

-682 521

-691 749

-690 470

-692 286

-696 042

-697 138

tkr

Intäkt

Investeringsredovisning- se bilaga 2, sid 10
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kostnader

-9 559

-18 053

-15 829

-15 679

-14 579

-13 279

-13 279

Nettoinvestering

-9 559

-18 053

-15 829

-15 679

-14 579

-13 279

-13 279

tkr

Intäkt

Budget på programnivå
Programområde

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

Förskola, pedagogisk
omsorg, fritidshem
och förskoleklass

-180 715

-186 443

-187 781

Grundskola

-274 897

-276 848

-279 564

-11 411

-12 219

-12 191

-2 995

-3 281

-3 281

-129 464

-129 189

-126 294

Gymnasiesärskola

-4 094

-4 705

-4 702

Vuxenutbildningen

-14 654

-14 935

-14 014

-402

-836

-836

nettokostnad, tkr

Grundsärskola
Fritidsgårdar
Gymnasieskola

Högskolan på
hemmaplan
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Musikskolan

-12 945

-13 552

-13 618

Nämnd och
administration

-11 021

-9 972

-9 895

Gemensamma
verksamheter

-27 617

-28 134

-28 427

-2 407

-11 146

-670 215

-682 521

-691 749

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

Nettokostnad/barn i
förskola

96 274

102 016

103 131

Nettokostnad/elev
grundskola

88 791

90 414

90 095

Nettokostnad/elev
grundsärskola

475 458

407 300

406 367

Nettokostnad/elev
gymnasieskola

103 571

114 631

107 587

Nettokostnad/elev i
gymnasiesärskola

124 061

147 031

146 938

Nettokostnad/elev i
vuxenutbildning

45 937

37 338

34 963

Nettokostnad/elev i
musikskola

8 511

8 470

8 511

Verksamhetsövergripande
åtgärder
Totalt

61 [80]

Nyckeltal
tkr

Uppgift
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn,
ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800).
Nämnden ansvarar även för tillämpliga delar i motsvarande fristående verksamheter.
Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan
och lokal högskoleverksamhet.
Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare (2010:197).
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt
utvärdering och utveckling av verksamheten.
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Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2014
Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Delta aktivt i arbetet
med utveckling av
mötesplats Gisle

Delta aktivt i arbetet med
utveckling av mötesplats Gisle

Medverka till
etablerande av
familjecentraler

Medverka till etablerande av
familjecentraler

Infrastruktur och
kommunikationer
Trygghet, säkerhet
och folkhälsa

Uppleva och göra
Bygga och bo

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Lärande och
utveckling

Lokaler, personal och
gruppstorlekar
anpassas efter
beprövad erfarenhet
och forskning

Likvärdigheten mellan
områden avseende
lokaler, personal och
gruppstorlekar samt
tillgång till
skolbibliotek följs upp

Likvärdigheten mellan områden
avseende lokaler, personal och
gruppstorlekar samt tillgång till
skolbibliotek följs upp

Ökad kompetens,
utbildning av vuxna i
samverkan mellan
näringsliv, skola och
yrkeshögskola

Öka kompetensen
genom utbildning av
vuxna i samverkan
mellan näringsliv, skola
och yrkeshögskola

Öka kompetensen genom
utbildning av vuxna i samverkan
mellan näringsliv, skola och
yrkeshögskola

Utveckla fler metoder
för att
grundskoleelever ska
uppnå behörighet till
gymnasieskolan

Andelen behöriga till
nationellt
gymnasieprogram ska
öka

Demokrati och
dialog

Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet

Övergripande insatser
för att utveckla
undervisningen genom
undervisningsmetoder,
kompetensutveckling
genom matematiklyftet
och förstelärare

Övergripande insatser för att
utveckla undervisningen genom
undervisningsmetoder,
kompetensutveckling genom
matematiklyftet och förstelärare

Arbeta systematiskt
och i samarbete med
socialnämnden för att
minska den ogiltiga
frånvaron i åk 8 och 9

Arbeta systematiskt och i
samarbete med socialnämnden
för att minska den ogiltiga
frånvaron i åk 8 och 9

Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet

Implementera ”handboken för
medborgardialog” som en naturlig
del i nämndarbetet
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Målområde

63 [80]

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och
ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

De beslut som berör
barn och ungdomar ska
utgå från ett barn och
ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

De beslut som berör barn och
ungdomar ska utgå från ett barn
och ungdomsperspektiv relaterat
till FN:s barnkonvention

Undersöka
förutsättningar för
universitet/högskola

Undersöka
förutsättningar för
förläggning av
universitets/högskolekurser till
kommunen

Undersöka förutsättningar för
förläggning av universitets/högskolekurser till kommunen

Underlätta för
ungdomar att komma
in på arbetsmarknaden

Öka andelen elever
som är behöriga till
nationellt
gymnasieprogram,
minska avhoppen från
gymnasiestudier och
öka andelen elever som
avslutar sina
gymnasiestudier efter 3
år med godkända betyg

Öka andelen elever som är
behöriga till nationellt
gymnasieprogram, minska
avhoppen från gymnasiestudier
och öka andelen elever som
avslutar sina gymnasiestudier
efter 3 år med godkända betyg

Utveckla samarbetet
med civilsamhället

Öka samverkan med
föreningslivet

Öka samverkan med
föreningslivet

Alla ska ges möjlighet
till barnomsorg på
obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm
arbetstid erbjuds och
verksamheten
utvärderas

Omsorg på obekväm arbetstid
erbjuds och verksamheten
utvärderas

BUN:s flytt av styrmått
och mål

Verksamheterna ska
genomsyras av ett
entreprenöriellt
förhållningssätt och
innehålla kontakter
med närmiljö,
näringsliv och
föreningsliv

Miljö och energi
Näringsliv och
arbetsmarknad

Omsorg och stöd

Interna processer

Verksamheterna ska
genomsyras av ett
entreprenöriellt
förhållningssätt.

Avser fritidshemmet

Kunskapsresultaten
ska förbättras på alla
nivåer inom alla ämnen.
Särskilt fokus ska
läggas på läsförståelse
och matematik. Målet är
full måluppfyllelse.
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Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

64 [80]

Beskrivning

Modern teknik och nya
arbetsformer ska
användas som ett
verktyg för
kunskapssökande,
kommunikation,
skapande och lärande.
Varje barns utveckling
och lärande i förskolan
ska systematiskt
dokumenteras, följas
upp och analyseras.
Verksamheten ska
utformas och anpassas
efter barnens/elevernas
skiftande behov och
förutsättningar så alla
får det särskilda stöd
och hjälp de behöver.
Plan mot kränkande
behandling och
likabehandlingsplan
ska finnas och
synliggöras i alla
verksamheter
Barns/elevers åsikter
ska beaktas i
förhållande till ålder
och mognad och de
ska succesivt få lära
sig och få möjlighet att
utöva ett allt större
inflytande och ansvar
över sin arbetsmiljö,
sina studier, sitt
lärande och sina
studieresultat.
Vårdnadshavarna ska
fortlöpande informeras
om det pedagogiska
arbetet i
verksamheterna.
Alla elever ska ha
tillgång till
skolbibliotek.

Skolbiblioteken ska ge eleverna
möjligheter att med ålders- och
behovsanpassat stöd själva
kunna skapa sig förutsättningar
att nyttja ett modernt biblioteks
enorma kunskapsutvecklingsoch
personlighetsutvecklingspotential.
Skolbiblioteken ska vara en
resurs i elevernas undervisning.
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Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

65 [80]

Beskrivning

Förskoleklassens och
fritidshemmets
personal ska
tillsammans med
förskolans personal
utforma rutiner och
aktiviteter som stödjer
och underlättar
barnens övergång
mellan förskola,
förskoleklass och
fritidshem.
Likvärdig bedömning
och betygssättning ska
prioriteras både inom
och mellan skolor.
Fritidshemmets
verksamhet och
förutsättningar och
måluppfyllelse ska
följas upp och
utvärderas relaterat till
de nationella målen

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och
förskoleklass
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %
1. Förändrat barnantal i förskolan: Barnantalet väntas
minska med 5 barn i förskolan samt pedagogisk omsorg.
2. Pedagogisk grundbemanning i förskola – utökad
andel förskollärare: Medel för löneskillnad mellan
barnskötare och förskollärare för ytterligare 6 personer
avsätts.
3. Ökad pedagogtäthet i förskolans program: Nuvarande
resurstilldelning per barn föreslås öka. Det
avräkningssystem som införts till följd av nya regler om
bidragsbelopp innebär att det inte längre uppstår ”luft” i
organisationen under del av året som det gjorde tidigare.
Detta har medfört att verksamheten blivit mer
svårplanerad varför en högre personaltilldelning per
inskrivet barn behövs för att utjämna variationer under
året. Denna åtgärd skjuts upp till nästa år på grund av
årets sparkrav.
4. Ökad efterfrågan av fritidshem: Den förväntade
efterfrågeökningen har mattats av på grund av
konjunkturläget. Den planerade utökningen med 32
platser senareläggs ett år.
5. Familjecentral: Återläggning av budget till BUN 700 tkr
samt 700 tkr för utökning av familjecentral i
Smålandsstenar.

Ram/budgettkr
186 443
-361

350

2 250-2 250

830-830

1 400
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Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och
förskoleklass
6. Barnomsorg på obekväm tid: Tillsammans med
tidigare avsatta medel 500 tkr innebär utökningen att det
under 2014 finns 1 000 tkr för barnomsorg på obekväm
tid.

500

7. Öppen fritidsverksamhet på kvällstid: För att stimulera
till ökad föreningsaktivitet samt för att utöka utbudet och
tillgänglighet till aktiviteter för barn och unga föreslås att
en halvtidstjänst inrättas varje år i utblicksperioden. De
lokaler och den utrustning som finns på skolor och
gymnastiksalar ska kunna användas och samverkan
med föreningslivet ska etableras och utvecklas. Denna
satsning svarar mot kommunfullmäktiges mål om att
skapa mötesplatser och arbeta för ökad integration. Då
vi under hösten 2013 kommer att starta på
Gyllenforsområdet avvaktar vi 2014 för att utvärdera
verksamheten.

250-250

8. Flytt av Granatens förskola: Granatens förskola flyttar
från Granaten till växthusets lokaler på Gyllenforsskolan.
Besparingen består i lokalkostnader.

-500

9. Förändrat elevantal i förskoleklass: Elevantalet väntas
minska med 8 elever

-274

10. Allmän besparing på barnomsorgens program

-300

11. Inflationsuppräkning 1,9%
Total förändring
2014 års budget för förskola, pedagogisk omsorg,
fritidshem och förskoleklass

523
1 338
187 781

Grundskolan 44
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %
1. Förändrat elevantal i grundskola: Elevantalet ökar
2014 med 41 elever till 3 103 elever.

Ram/budgetTkr
276 007
1 723

2. Ökad undervisningstid i matematik:
Undervisningstiden i matematik utökas med 1 timme per
vecka i årskurserna 1-3. Kommunen erhåller begärda
budgetmedel via statsbidrag.

749

3. Likvärdighet Skolbibliotek: Den nya skollagens
förtydligande om skolbibliotek och Skolinspektionens
påpekanden avseende tillgängligheten till skolbibliotek
visar på behov av utökade resurser för att skapa en
likvärdighet mellan skolorna i kommunen.

300

4. Allmän besparing inom grundskolan

-500

5. Minskad personalstyrka ASM: Då verksamheten inte
planeras att utökas i förhållande till nuvarande
omfattning minskas budgeten med 1 tjänst.

-500

6. Externa placeringar: För elever som går i annan
kommun eller i fristående skolor och som har särskilda
behov finns 841 tkr avsatt i 2013 års budget. Tidigare
resultatutfall visar att denna post kan minskas med
100 tkr.

-100
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Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och
förskoleklass
7. Inflationsuppräkning 1,9 %

1 885

Total förändring

3 557

2014 års budget för grundskolan

279 564

Grundsärskolan 45
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %
1. Förändrade regler kring LSSDå LSS-ansvaret gått
över till socialförvaltningen tas begärd utökning bort.

Ram/budgettkr
12 167
330-330

2. Inflationsuppräkning 1,9 %

24

Total förändring

24

2014 års budget för grundsärskola

12 191

Fritidsgårdar 35
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013års budget + 0 %

Total förändring
2014 års budget för fritidsgårdar

Ram/budgettkr
3 281

0
3 281

Gymnasieskolan 46
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %

Ram/budgettkr
128 924

1. Förändrat elevantal i gymnasieskola: Demografisk
neddragning då antalet mantalsskrivna ungdomar i
gymnasieålder minskar med 31 elever. Viss uppjustering
har skett.

-2 347

2. Förändrat antal interkommunala elever i
gymnasieskolan: Andelen elever som väljer
gymnasieutbildning i annan kommun/friskola är nu 25 %.
Detta ger då en minskning med 10 elever under 2014.

-1 157

3. Lämna lokal för industriprogrammet inriktning trä.

-200

4. Minskat statsbidrag -4061 återfått 4060

-1

6. Höstpropositionen ungdomar utanför gymnasieskolan

15

5. Inflationsuppräkning 1,9 %
Total förändring

1 060
-2 630
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Gymnasieskolan 46
2014 års budget för gymnasieskolan

126 294

Gymnasiesärskolan 46.1
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %
1. Förändrade regler kring LSS: Då LSS-ansvaret gått
över till socialförvaltningen tas begärd utökning bort.
Total förändring
2014 års budget för gymnasiesärskola

Ram/budgettkr
4 702
945-945
0
4 702

Vuxenutbildning 47
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %
1. Gymnasial vuxenutbildning: En kommande ökning av
behörighetskomplettering för elever som gått
yrkesförberedande utbildning förväntas med början
höstterminen 2014. 35 elever på yrkesprogrammen
beräknas vilja komplettera för högskole-behörighet.
Eventuella kostnadsökningar får hanteras inom tilldelad
ram.
2. Arbetsmarknadspolitisk åtgärd 2013 Konsekvensen
blir att mindre antal studerande kan erbjudas
yrkesvuxutbildningar.
3. Höstpropositionen aktivitetskrav i vuxenutbildningen
Total förändring
2014 års budget för vuxenutbildning

Ram/budgettkr
14 935

600-600

-950

29
-921
14 014

Högskolan 48
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %

Ram/budgettkr
836

Total förändring
2014 års budget för högskola

836

Musikskolan 33
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %

Ram/budgetTkr
13 536
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Musikskolan 33
1. Inflationsuppräkning 1.9%

82

Total förändring

82

2014 års budget för musikskolan

13 618

Nämnd och administration 104,490
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %

Ram/budgettkr
9 861

1. Inflationsuppräkning 1,9 %

34

Total förändring

34

2014 års budget för gymnasiesärskola

9 895

Gemensamma verksamheter 491-498
Verksamhetsförändring/ Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %
1. Neddragning budget Poolverksamhet

Ram/budgettkr
28 134
-200

2. Ny upphandling av skolskjutsar under 2013
3. Inflationsuppräkning 1,9 %

493

Total förändring

293

2014 års budget för gemensamma verksamheter

28 427

Verksamhetsövergripande åtgärder
Verksamhetsförändring/Anslagsförändring tkr
2013 års budget + 0 %
1. Kompetenshöjning pedagoger: Av erhållna medel för
kompetenshöjning 5 000 tkr avsätts 1 400 tkr för att
möta ökade kostnader för införande av förstelärare.
Kommunen erhåller statsbidrag för löneökningar. För
riktade arbetsinsatser till gagn för hela
skolverksamheten som medför behov av ersättare inom
ordinarie befattning måste egna kommunala medel
tillskjutas. Omfördelning av tjänst för förstelärare
beräknas till 10-20 %. Merkostnaden beräknas på 14
förstelärare.
2 Införande av IKT-plan: Kostnaderna för att fullfölja IKTsatsningen har kunnat reduceras då priset på lärplattor
har sjunkit. För 2014 är 5 000 tkr budgeterat vilket kan
minskas med 695 tkr och ingå som en del i
omprövningsbehovet på 12 000 tkr.

Ram/budgettkr
2 407

5 000-3 600

5 000-695
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Verksamhetsövergripande åtgärder
3. Lärararbetsplatser: Lärare idag är beroende av en
normalt fungerande kontorsarbetsplats för att kunna
fullfölja alla delar av sitt uppdrag. Det är en nödvändig
och strategiskt viktig åtgärd.

130

4. Kapitalkostnad nyinvestering enligt
investeringsbudget

370

5. Fastighetsåtgärder, enligt bilaga 1.

1 235

6. Inflationsuppräkning 1,9 %

299

7. Utökning elevhälsan

1 000

Total förändring

8 739

2014 års budget för verksamhetsövergripande
åtgärder

11 146
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Kommunstyrelsens beslut avseende förändringar av nämndens
budgetförslag.
•

I höstpropositionen anslås 5 mnkr för ”ungdomar utanför gymnasieskolan”. För
Gislaveds kommun och Barn- och utbildningsnämnden innebär detta en ramhöjning för 2014
med 15 tkr.

•

I höstpropositionen anslås 13,5 mnkr för ”aktivitetskrav i vuxenutbildningen”. För
Gislaveds kommun och Barn- och utbildningsnämnden innebär detta en ramhöjning för 2014
med 29 tkr.

•

I driftbudgetramen för år 2014 ingår en sänkning med 4 060 tkr avseende ”en
effektivisering av gymnasieskolan”. Höstpropositionen anger nu att denna sänkning ska
återställas vilket innebär att 2014 års driftbudgetram höjs med 4 060 tkr.

•

Utöka barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för år 2014 med 1,0 mnkr. Anslaget
ska i sin helhet tillföras elevhälsan. Förstärkningen görs för att möjliggöra en utökad satsning
för barn och ungdomar med särskilda behov.

•

Det strategiska styrdokumentet som antogs av Kommunfullmäktiges 2013-06-24 § 92
innefattade att driftbudgetramen för IKT-satsningen fr om 2014 uppgår till 10,0 mnkr/år.
IKT-satsningen är omfattande till verksamhet och belopp och kräver därmed en utförlig och
professionell uppföljning.
Barn-och utbildningsnämnden ska senast 2014-09-01för kommunstyrelsen presentera en
uppföljning som visar de pedagogiska, ekonomiska och tekniska effekterna av IKT-satsningen.
Uppföljningen ska genomföras och presenteras av extern expertis.
Kopplat till 2014 års konkretiserade mål ”Utveckla samverkan med forskare och
universitet/institut” ska om möjligt även följeforskning ske avseende IKT-satsningen och dess
effekter.
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Kulturnämnden
Nämnden
Andel av kommunens driftbudget
Namn

Parti

Ordförande

Solveig Davidsson

M

Förvaltningschef

Magnus Jonsson

1,63 %

Ekonomi
Driftredovisning- se bilaga 1, sid 12
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 153

3 828

3 900

Kostnader

-26 548

-27 751

-29 698

Nettokostnader

-22 395

-23 923

-25 798

-27 174

-28 612

-29 586

-30 928

tkr

Intäkt

Investeringsredovisning- se bilaga 2, sid 10
Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

Kostnader

-2 093

-1 717

-2 408

-2 778

-4 760

-683

-810

Nettoinvestering

-2 093

-1 717

-2 408

-2 778

-4 760

-683

-810

tkr

Intäkt

Budget på programnivå
Programområde

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

-1 993

-2 292

-2 162

Kulturverksamhet

-19 111

-20 199

-20 815

Föreningsanslag

-1 291

-1 432

-1 432

-22 395

-23 923

-25 798

nettokostnad, tkr
Nämnd o
administration

Totalt
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Nyckeltal
Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

213 709

214 000

214 000

7,4

7,4

7,4

252 409

250 000

250 000

Antal lån/invånare

8,8

8,7

8,8

Antal besökare på
kulturprogram

23 941

24 000

24 000

26,1

30

30

23,8

24,3

tkr

Totalt antal besök
Antal besök/invånare
Antal lån

Antal
besökare/kulturprogr
am
Antal årsarbetare

Uppgift
Kulturnämndens uppgift är att med utgångspunkt i Gislaved kommuns kulturpolitiska program
bedriva biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, konsumentinformation, samt ge
föreningsstöd.
Biblioteken ger invånarna fri tillgång till kunskap, information och kultur genom att erbjuda olika
typer av medier och programverksamhet för både barn och vuxna.
Konsumentinformationen sker genom direktrådgivning över telefon, besök, e-mail och brev.
Gymnasieelever och invandrarföreningar är prioriterade grupper.
Gislaveds konsthall ska vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Med aktuella
konstprogram på en hög nationell och internationell nivå, ska konsthallen vara en självklar destination
för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken.
Ungdomens kulturhus är en mötesplats för den unga kulturen. En viktig uppgift är att medverka
till att ungdomar får möjlighet att skapa och framföra sin egen musik, teater, dans, konst etc.
Barnkulturen är integrerad i alla delar av verksamheten. Utöver verksamheten på biblioteken och
kulturhusen, ges ett professionellt utbud av teater för elever i förskolan och grundskolan.
Kulturmiljö- och kulturminnesvården ska vårda, bevara och levandegöra kommunens kulturella
särart.
Ideell sektor stöds genom verksamhetsbidrag till kulturföreningar och organisationer. Nämnden
beslutar också om arrangemangs- och projektbidrag.

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2014
Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Infrastruktur och
kommunikationer
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Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Trygghet, säkerhet
och folkhälsa

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Kulturnämndens befintliga
mötesplatser biblioteken,
Gislaveds konsthall och
ungdomens kulturhus erbjuder
ett rikt och inspirerande utbud
av kulturaktiviteter i form av
upplevelser och eget
skapande. Verksamheternas
utbud marknadsförs genom
dagspress, radio, sociala
medier och utskick till samtliga
hushåll i kommunen.

Integrera
handlingsprogram för
folkhälsa i
kulturverksamheten

Kommunfullmäktige har antagit
en folkhälsostrategi och till den
knutit en handlingsplan för
perioden 2013-2016.
Nämndens mål syftar till att
hitta metoder för
implementering av
folkhälsostategin/handlingsplan
i kulturverksamheten.

Biblioteken ska stödja
och främja utveckling
av inlevelseförmåga,
kreativitet och eget
skapande

Biblioteken erbjuder en rad
olika typer kulturarrangemang
och möjligheter till skapande
verksamhet.

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

Via traditionella och digitala
medier, som är möjliga att låna
hem, tillhandahåller biblioteken
ett omfattande och mångsidigt
utbud inom olika konst- och
kulturområden.

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

Med aktuella konstprogram på
en hög nationell och
internationell nivå ska
konsthallen vara en självklar
destination för den lokala,
regionala och nationella
konstpubliken.

Ungdomens
kulturhus/Mötesplats
Gisle ska vara en
mötesplats och ett
centrum för den unga
kulturen

Enskilda och gruppers initiativ
ska uppmuntras och stärkas
genom öppenhet och flexibilitet
med kommunala resurser i
form av lokaler, ekonomi och
rådgivning.
Samverkan mellan kommunala
verksamheter och
föreningslivet ska eftersträvas
för att stimulera utvecklingen
av den unga kulturen i
kommunens samtliga tätorter.
Genom samarbete med
studieförbund och föreningar
ska ungdomens kulturhus
erbjuda utbildning och kurser
inom de olika konstområdena.
Verksamheten ska vara drogfri.

Uppleva och göra
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Målområde

Bygga och bo

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Kulturaktiviteter för
barn och ungdomar
ska särskilt prioriteras
med utgångspunkt i
barnkonventionens
artikel 31

Inom alla kulturnämndens
områden bedrivs verksamhet
som riktar sig till barn och
ungdomar. Utgångspunkten är
att verksamheten ska bedrivas
ur barnens perspektiv och utgå
från deras egen vilja och
intresse.

Utveckla ett rikt och
inspirerande utbud av
kulturaktiviteter och
kreativa miljöer

Genom att utveckla och
marknadsföra den verksamhet
som beskrivs i detta mål och
budgetdokument, samt
utveckla den nya kulturella
mötesplatsen i Gisle, ska
bilden av Gislaveds kommun
som en attraktiv och innovativ
plats stärkas.

Biblioteken ska stödja
och främja intressen
för såväl självstudier
som utbildning på alla
nivåer

Samverkan sker med
studieförbund kring olika
verksamheter. Biblioteken
erbjuder stöd för egna studier
genom organiserade aktiviteter
och möjlighet att låna såväl
fysiskt som digitalt
kursmaterial. Samverkan kring
skolbibliotek sker med
förskolan, grundskolan och
Gislaveds gymnasium.

Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet

Dialog med brukare
och medborgare ska
vara en naturlig del
och en förutsättning
för verksamhetens
planering

När nämnden planerar för
större verksamhetsförändringar
ska dialog genomföras med
kommunens invånare innan
nämnden fattar beslut. Inom
förvaltningens olika
verksamhetsområden är
brukardialog ett verktyg inför
verksamhetsplaneringen.

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och
ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

Beslut som berör barn
och ungdomar ska
utgå från ett barn och
ungdomsperspektiv

Som underlag inför beslut som
berör barn och ungdomar ska
kulturnämnden föra en dialog
med aktuell målgrupp. Det kan
också i vissa fall innebära en
dialog med föräldragrupper,
skolan och andra
organisationer och
myndigheter som har relevant
kunskap i ärendet.

Underlätta för
ungdomar att komma in
på arbetsmarknaden

Bidra till att
ungdomars möjligheter
att komma in på
arbetsmarknaden
underlättas

Genom att förvaltningen
erbjuder praktikplatser kan
ungdomar få erfarenheter och
referenser som kan bidra till en
ingång på arbetsmarknaden.

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Lärande och
utveckling

Demokrati och dialog
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Miljö och energi
Näringsliv och
arbetsmarknad
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Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Omsorg och stöd

Utveckla samarbetet
med civilsamhället

Samverkan och dialog
med organisationer,
föreningar och
kommunmedborgare
ska eftersträvas

Kulturnämnden och
förvaltningen söker aktivt
samarbete och dialog med
civilsamhällets olika delar. Det
kan vara samarbeten kring
evenemang och projekt, eller
inhämtande av synpunkter
inför beslut och
verksamhetsplanering.

Interna processer

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
Biblioteken, 100 tkr
Verksamhetsförändringen år 2014 avser kapitalkostnader för investeringar samt övrig verksamhet
enligt utvecklingsplan. Exempelvis genom förbättrade möjligheter att få tillgång till
information/kunskap/kultur genom teknik som stöder nya digitala format, samt läsfrämjande insatser
riktade mot barn, ungdomar med annat modersmål än svenska.
Gislaveds konsthall, 90 tkr
För att förbättra möjligheterna att engagera svenska och internationella konstnärer av hög kvalité
förstärks anslaget till utställningsersättningar och övriga produktionskostnader. Som ett led i att öka
attraktionskraften och bidra till fler besökare/turister under sommaren, kommer sommaröppet att
införas från och med 2014.
Ungdomens kulturhus/Mötesplats Gisle, 2 101 tkr
Den största förändringen är kostnader för hyror och verksamhetsrelaterade inventarier för etapp 1
av Mötesplats Gisle. För att göra mötesplatsen tillgänglig måste dagens personalstyrka på ungdomens
kulturhus utökas. 2014 sker det i ett första steg med en tjänst från och med 1 juli.
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Fastighetsnämnden
Nämnden
Andel av kommunens driftbudget
Namn

Parti

Ordförande

Clas Ebbeson

M

Förvaltningschef

Mikael Fröler

Ekonomi
Driftredovisning
tkr

Intäkt
Kostnader

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

209 139

203 517

209 607

-208 481

-203 517

-209 607

658

0

0

0

0

0

0

Nettokostnader

Investeringsredovisning- se bilaga 2, sid 12
tkr

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Intäkt

2 200

Kostnader
Nettoinvestering

-36 841

-130 388

-97 150

-36 100

-24 350

-34 200

-31 150

-130 388

-94 950

-36 100

-24 350

-34 200

-31 150

Budget på programnivå
Programområde

Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

-12 305

-12 220

-11 593

603

310

400

Fastigheter

8 856

9 580

8 793

Städning

2 814

1 800

2 000

Tvätt

173

140

100

Fordonsservice

387

100

200

Transporter

130

290

100

Totalt

658

0

0

nettokostnad, tkr
Administration
Hantverkare
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Nyckeltal
Bokslut

Budget

Budget

2012

2013

2014

115,21

111,63

112,43

213 785

211 411

209 917

Inhyrda lokaler m²
LOA

10 624

10 624

10 669

Kostnad egna lokaler
per m² BRA

701 :03

735 :96

727 :37

1 471 :31

1 193 :05

1 198 :50

Kostnad städning/m²
FLM-skolor inkl
konsumtionsvaror
och fönsterputs

257 :00

238 :00

243 :00

Kostnad städning/m²
förskolor inkl
konsumtionsvaror
och fönsterputs

464 :00

412 :00

419 :00

tkr

Antal årsarbetare
Egna fastigheter m²
BRA

Kostnad inhyrda
lokaer per m² LOA

Uppgift
Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger ska den primära verksamheten
(skola, omsorg, fritid, kultur mm) kunna bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en
service som motsvarar brukarnas förväntningar.
Uppdraget ska utföras rationellt och med god ekonomi. Dessutom ska byggnader underhållas så att
kapitalförstöring undviks.
Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad av lokaler samt om- och tillbyggnad av
befintliga byggnader för övriga nämnders behov.
När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att hitta andra hyresgäster till lokalerna
alternativt att de rivs eller avyttras.

Kommentarer konkretiserade mål och nämndmål 2014
Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Infrastruktur och
kommunikationer

Utveckla resecentrum i
Smålandsstenar

Genomföra
ombyggnaden av
stationen i
Smålandsstenar till
resecentrum

I investeringsbudgeten för
2014 är upptaget 500 tkr
för ombyggnad av
stationen i
Smålandsstenar.

Trygghet, säkerhet och
folkhälsa

Utarbeta en långsiktig
upprustningsplan för de
tre simhallarna
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Konkretiserade mål

Nämndmål

Beskrivning

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

I förkommande projekt
kommunicera
marknadsföring med
beställande förvaltning.

Fastighetsnämnden är en
servicenämnd som
tillhandahåller lokaler och
service till övriga nämnder
och förvaltningar.
Fastighetsnämnden har
därför relativt lite kontakt
med allmänhet och
brukare.
Nämnden förutsätter att
beställaren har
huvudansvaret för
marknadsföringen.

Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

I förkommande projekt
kommunicera
marknadsföring med
beställande förvaltning.

Fastighetsnämnden är en
servicenämnd som
tillhandahåller lokaler och
service till övriga nämnder
och förvaltningar.
Fastighetsnämnden har
därför relativt lite kontakt
med allmänhet och
brukare.
Nämnden förutsätter att
beställaren har
huvudansvaret för
marknadsföringen.

Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet

I förekommande projekt
kommunicera
medborgardialogen med
beställande förvaltning

Fastighetsnämnden är en
servicenämnd som
tillhandahåller lokaler och
service till övriga nämnder
och förvaltningar.
Fastighetsnämnden har
därför relativt lite kontakt
med allmänhet och
brukare.
Nämnden förutsätter att
beställaren har
huvudansvaret för
medborgardialogen och
att beställningen föregåtts
av en relevant dialog.

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

I förekommande projekt
kommunicera
barnkonventionen med
beställande förvaltning

Fastighetsnämnden är en
servicenämnd som
tillhandahåller lokaler och
service till övriga nämnder
och förvaltningar.
Fastighetsnämnden har
därför relativt lite kontakt
med allmänhet och
brukare.
Nämnden förutsätter att
beställaren i sitt
lokalprogram tagit hänsyn
till barnkonventionen.

Uppleva och göra
Bygga och bo

Lärande och utveckling
Demokrati och dialog
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Målområde

Konkretiserade mål

Nämndmål

Miljö och energi

Uppmuntra till lokalt
producerad och
klimatsmart
energiproduktion

Ansluta fler fastigheter
till fjärrvärmenätet

Näringsliv och
arbetsmarknad

Underlätta för ungdomar
att komma in på
arbetsmarknaden
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Beskrivning

Minska
energianvändningen
med 15 % till 2020
jämfört med 2008

För att nå målet krävs en
besparing motsvarande
ca 1 000 000 kWh per år

Köksavfall

Omhänderta organiskt
avfall för omvandling till
biogas

Förutsättningar ska
finnas för att
verksamheterna ska
kunna sortera avfallet på
minst 8 fraktioner

Bygga om
sorteringsstationer på alla
fastigheter

Underlätta för ungdomar
att komma in på
arbetsmarknaden

Omsorg och stöd
Interna processer

Bedriva en effektiv och
kvalitativ lokalvård för
Gislaveds kommun

Internt serviceuppdrag i
form av städning, i viss
mån måltidsuppdrag och
fastighetsservice

Effektiv
fastighetsförvaltning,
nyckel bättre än
jämförbara kommuner

Följa upp PWC utredning
om nyckeltal

Andelen nöjda
hyresgäster i den
regelbundet
återkommande
attitydundersökningen
ska öka

Ny attitydundersökning
2015

Lokaleffektivisering

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
Under 2013 och 2014 kommer fastighetsnämnden att investera relativt mycket i om- och tillbyggnad
av fastigheter. Det är i mötesplats Gisle, kommunhuset och Nordinskolan som kommer att stå för
huvuddelen av investeringarna. Det kommer att på verka kapitalkostnaderna i första hand. Men
nettot beräknas bli oförändrat 0 då de ökade kostnaderna täcks av interna hyror. Inför 2013
kalkylerade fastighetsnämnden med att vårdcentralen i Anderstorp skulle säljas till landstinget. Men
den är ännu inte såld och förväntas vara kvar i nämndens förvaltning under 2014.
Kommunen har en hög ambition avseende energi effektivisering. Men inför 2014 har inga stora
åtgärder genomförts varför energiförbrukningen beräknas bli oförändrad jämfört med 2013. Under
2014 planerar fastighetsnämnden för att byta ventilationsanläggningen i sporthallarna på Gisle
sportcenter. Dessutom torde investeringarna i kommunhuset och Nordinskolan ge en besparing som
dock får genomslag först 2015.
Effektiviseringen av städningen fortsätter.
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Driftförändringar
2015 – 2018
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Bilaga 1

(+ är ökad kostnad, - minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2014)

Kommunstyrelsen
tkr
A

Kommunstyrelsekontor
Organisation

2015

2016

2017

2018

1286

1896

1896

1896

500
209
-75
300

500
209
-75
400

500
209
-75
300

500
209
-75
300

-50

-50
-50
-300
300

-50
-50
-300
300

-50
-50
-300
300

550

550

150
100
100
600

150
100
100
600

Utvecklingsenhet
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Inovationsfabrik Småland
Leader projektbidrag
Tydligare/bättre service till företagen
Forsknings och utv. Centrum
Undersöka förutsättningar
universitet/högskola
Utarbetande av näringslivsstrategi
Konjunkturpaket
Evenemangsstrategi
Industrihistoria Nissadalen
Projekt KULTUS
Turistbyrå
Exportmognad
Affärscoaching
Invånar/besökskort
Skyltning
Marknadsföringsplan

-300
300
300
150
600
200
150
1000
100

150
550
200
150
100
100
600

Kansli och info-enhet
R
S
T

Utbildning av nya förtroendevalda
Val
Parlamentarisk kommitté

450
-800
-70

-800
-70

-800
10

-260
10

400

300

300

300

Ekonomienhet
U

Nytt ekonomisystem

Personalenhet
V
X

Medarbetarenkät
Projektledning heltid/deltid

70
600

70

IT-enhet
Y

Medborgarinloggning

Z

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunhus
Justering
TOTALT

150

150

150

978

974

970

965

-1000
5 298

-1000
4 234

-1000
3 930

-1000
4 395

Kommentarer:
A .Organisation
Inrättande av enhetschef för utvecklingsenheten samt återbesättande av planarkitekt. Delårseffekt 2015 och
helårseffekt fr om år 2016.
B. Inovationsfabrik Småland
Projekt för ta fram patentlösningar, design, materialsammansättningar, prototyper, marknadsföring, profilering,
nya marknader o.s.v.
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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.
C. Leader projektbidrag
Nuvarande LEADER-period löper 2007 – 2013 med utfasning 2014.
I november 2010 begärde styrelsen för LAG en justering av bidragen då Jordbruksverkets medfinansiering blev
annorlunda än beräknat.
Total behovsprognos för Gislaveds kommun inkl justering from 2011 var 3 392 tkr för 7 år. De första tre åren
var bidraget 530 tkr, 2010 320 tkr och därefter 495 tkr/år.
I budget 2014 ingår ett bidrag med 321 tkr vilket år 2015 ökar med 209 tkr till totalt 530 tkr.
D Tydligare/bättre service till företag
Gislaveds kommun skall genom olika former av insatser förtydliga, förenkla och effektivisera de åtaganden som
riktar sig direkt mot företag med målet att upplevas som en attraktiv kommun när det gäller att starta och
utveckla verksamhet.
Målet är att göra Gislaveds kommun till en attraktivare kommun för att starta och utveckla näringsverksamhet.
Effekten skall ge fler nya företag, ökad andel utvecklade befintliga företag, minskad andel företag som
flyttar/stänger sin verksamhet samt större andel nyetableringar.
I budget 2014 ingår 150 tkr som fr om år 2015 sänks till 75 tkr.
E. 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 2014: 200 tkr till medfinansiering i förstudie för ex Östersjöregionen inkl. annan kommun i
Sverige eller annat land.
 2015: 100 tkr förberedelse av genomförandeprojekt (extern konsult)
 2015-2018:1 500 tkr Medfinansiering Östersjöprogrammet projekt minst 3 länder inkl. ex
Tyskland/Wedemark.
 2018-2020 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 ingår 200 tkr som ökar med 300 tkr till 500 tkr år 2015.
F. Undersöka förutsättningar universitet/högskola
En utredning/förstudie skall genomföras som syftar till att undersöka förutsättningarna för universitet och
högskoleverksamhet i Gislaveds kommun.
Målet med utredningen är att få fram ett beslutsunderlag för ett eventuellt genomförande.
I budget 2014 ingår 150 tkr som sjunker med 50 tkr till 100 tkr år 2015.
G, Utarbetande av näringslivsstrategi
En strategi för näringslivsfrågor skall färdigställas och ut på remiss under 2014
med hjälp av det underlag som tagits fram under 2013.
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Detta är ett slutförande av det konkretiserade målet från 2012 Näringslivsstrategi.
Framtagandet av näringslivsstrategin förväntas utmynna i en handlingsplan med ett antal aktiviteter. Kostnaderna
för dessa aktiviteter är svåra at förutse i dagsläget, men en summa bör avsättas för att implementera strategin.
I budget 2014 ingår 150 tkr som fr om år 2016 sjunker till 100 tkr.
H. Konjunkturpaket
Paketet bygger på ett KF-beslut och skall förverkliga målet från 2013 att Minska arbetslösheten i kommunen
genom att utveckla arbetsmarknaden och stödja möjligheterna till kompetensutveckling.
Syfte: Testa snabba paket med utbildning och praktik för utvalda målgrupper för att öka möjligheterna till
anställning när konjunkturen vänder. Paketen skall kompletteras med insatser för bättre folkhälsa.
Mål: Hitta en metod för att skapa beredskap med befintliga resurser inför framtida konjunktursvängningar
Effekt: Trendbrott där antalet individer med långtidsarbetslöshet, försörjningsstöd och integrationsproblematik
minskar i kommunen
I budget 2014 ingår 450 tkr som fr om år 2015 sänks med 300 tkr till 150 tkr.
I. Evenemangstrategi
Fr om år 2015 anslås 300 tkr för att skapa en evenemangsstrategi och tillsätta en tvärsektoriell
evenemangsgrupp för det praktiska utförandet. En handbok för föreningar och företag med flera som vill sätta
upp evenemang skapas. Långsiktigt arbete för att skapa eller locka profilevenemang som stärker destinationens
varumärke och fyller upp delar på året/månaden/veckan som har dålig beläggning.
J. Industrihistoria Nissadalen
Under 2011-2012 gjordes ett projekt inom Leader för Industrihistoria i Nissadalen, Gislaveds leden som
avslutades 2012-12-31. Flera idéer realiserades i det projektet och engagerade aktörer i Gislaveds och Hylte
kommun. Nu behöver Nissadalsarbetet ta ny fart utifrån det som gjorts. Under 2014 behöver en
förankringsprocess göras tillsammans med alla aktörer från Jönköping ner till Halmstad som kan ha intresse av
ett större projekt. Under 2014 skrivs därefter ett projektplan ihop, som förankras i fyra kommuner och
därefter letas externa medel som kan användas för ett sådant projekt. Projektet ska i sådant fall vara ett treårigt
projekt för att hinna med 300 tkr fördelat på tre år. Möjlighet att hitta andra finansieringsmöjligheter finns.
K. Projekt KULTIS
En förstudie har gjorts för att hitta en möjlighet att utveckla kulturturismen i regionen vid namn KULTIS.
Förstudien är klar och pekar på utvecklingsmöjligheter. Om alla kommuner är överens behöver ett större
treårigt projekt skapas där alla kommuner investerar och möjligtvis finns andra medel att söka för ett sådant
projekt.
L. Turistbyrå
Av Smålands kommuners turistbyråer (31 stycken) är det 27 kommuner som har en helårsöppen turistbyrå i
centralorten och endast 6 kommuner har enbart säsongsöppet, Gislaved är en av dessa. Kommuner med fler än
13 500 invånare har alla en helårsöppen turistbyrå inne i centralorten. Vill kommunen lyfta turismen bör därför
en utredning tydliggöra om det finns en bärkraft i att hålla en destinationsbyrå/turistbyrå öppen året om och
vad som skulle inrymmas i en sådan funktion. Turistbyrån skulle fungera som en central punkt i samhället, som
ger service åt besökare och invånare året om.
M. Exportmognad
De senaste åren har det arbetats fram bra utvecklingsdokument med möjligheter som öppnar upp för
utveckling i både Isabergsområdet och snart Anderstorp raceway. På Isabergsområdet har Gislaveds kommun
tillsammans med Gnosjö kommun tagit fram ett program för utvecklingsområdet Isaberg. Under 2013 tittar
även Gislaveds kommun på hur Anderstorp raceway kan utvecklas. Att utnyttja de här utvecklingsplanerna och
ligga i framkant med framtida ansökningar för nationella satsningar gällande turism, behöver det tas
gemensamma grepp tillsammans med näringen. Om en utvecklingsplan skapas tillsammans med företagen, på
respektive område och om den sedan kopplas
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mot utvecklingsplanerna i kommunen, skapas ett gediget utvecklingsdokument för hela området, där
möjligheter att enklare söka nationella medel ökar. Vilket gagnar hela kommunen.
N. Affärscoaching
Inom servicesektorn och inom turism arbetar många företag idag på hobbybasis med sin verksamhet. Fler av
dem har inte hemsidor. Har de en hemsida är den oftast inte översatt till engelska. Bokningsbarhet och fler
produkter att sälja är en möjlighet för att växa. Gislaveds kommun har en möjlighet att vara med och påverka
utvecklingen för våra besöksnäringsföretag.
O. Invånar/besökskort
Arbeta fram ett Invånar- och besökskort som ansluter de största anläggningarna där rabatter ges likt
Göteborgskortet. Detta bör göras tillsammans med kommunerna i Gnosjöregionen.
P. Skyltning
För att förbättra kommunens övergripande skyltning och marknadsföring utmed vägarna på strategiska platser
görs en översyn av 2009 års skyltstrategi.
Q. Marknadsföringsplan
En marknadsföringsplan tas fram tillsammans med kommunens samtliga förvaltningar för att klargöra vilka
marknadsföringskanaler och pengar som investeras i marknadsföring.
R. Utbildning av nya förtroendevalda
Utbildning av nya förtroendevalda efter valet 2014.
S. Val
Under 2014 är det två val som valnämnden ska organisera och genomföra, val till EU-parlamentet och de
allmänna valen och för detta finns det 820 tkr. Denna kostnad upphör 2015 för att tillföras öka till 560 tkr år
2018 då det är allmänt val.
T. Parlamentariska kommittén
Inför varje val brukar en parlamentarisk kommitté bestående av representanter från varje parti i fullmäktige
tillsättas. Kommitténs uppdrag är att leda en översyn av nämndsorganisationen, förtroendevaldas arbetssätt och
ersättningar till de förtroendevalda. Kostnad 70 tkr år 2014 samt 80 tkr år 2017 och 2018.
U. 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 2015 för att vara infört under
2015/2016
V. Medarbetarenkät
Den första medarbetarenkäten genomfördes 2010 med insatser 2011-2013. Den andra medarbetarenkäten
genomfördes 2013 där utfallet blev med en kommunövergripande handlingsplan. Kommunövergripande insatser
med anledning av medarbetarenkätens resultat planeras under 2013-2015. Delar av handlingsprogrammet för
”Ledarskap” innefattar permanenta lösningar i form av exempelvis utbildningsprogram så som grundläggande
och kontinuerliga ledarskapsprogram vilket ger en permanent ökad årlig kostnad för dessa utbildningar.
Därmed beräknas kostnaderna öka med ca 300 tkr per år räknat från 2014.
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. Nästkommande gång enkäten ska genomföras är 2015.
I budget 2014 ingår 600 tkr till dessa åtgärder och detta belopp ökar med 70 tkr till totalt 670 tkr år 2015.
X. Projektledning heltid/deltid
Kommunfullmäktige har antagit det personalpolitiska målet ” Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och
deltid en möjlighet”. För att mer målinriktad arbeta med detta mål och för att skapa engagemang, krävs en
projektledare som arbetar fram ex verksamheternas flexibla arbetstidsmodeller kommande åren. 2015 års
anslag avser en projektanställning.
Y. Medborgarinloggning
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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 och kostnaden för detta system beräknas till 150 tkr fr om år 2016.
Z. Kommunhus
I och med att kommunhuset byggs om ökar hyran med 800 tkr år 2014 för att öka ytterligare 800 tkr år 2015
till totalt 1,6 mnkr. Till detta kommer ökade kapitalkostnader för investeringar i inventarier med 178 tkr.
JUSTERING
Kommunstyrelsen har i uppgift att sänka kostnadsökningar med totalt 1,0 mnkr fr om år 2015.
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5lGGQLQJVQlPQGHQ
tkr
A Driftkostnader fordon
Totalt

2015
438
438

2016
536
536

2017
618
618

2018
648
648

Kommentarer:
A. Driftkostnader fordon.
Ökade kostnader för i huvudsak kapitalkostnader. Kostnaden motsvarar 76,73 % av den totala kostnaden vilket
motsvarar andelen av räddningstjänsten för Gislaveds kommun.

TekniskD nämndHQ
tkr
A Industriområden
Kapitalkostnader avseende
övriga investeringar
B Toppbeläggning
Totalt

2015
47

2016
248

2017
598

2018
676

164
1 000
1 211

529
1 000
1 777

985
1 000
2 583

1 237
1 000
2 913

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
2014 års anslag för toppbeläggning är 4 100 tkr och ökar med 1 000 tkr till totalt 5 100 tkr år 2015.

Socialnämnden
tkr
A Jobbstimulans ekonomiskt
bistånd
B Försörjningsstöd
C Familjefrid
D Anställningsstöd
E Personlig assistans LSS
F Gruppbostad (trapphus)
G Demografi
Justering
Totalt

2015

2016

2017

2018

-317
2 400
600
225
700
508
-3 000

-346
2 400
600
225
700
6 481
543
-3 000

-346
2 400
600
225
700
6 481
465
-3 000

-346
2 400
600
225
700
6 481
465
-3 000

1 116

7 603

7 525

7 525

Kommentarer:
I socialnämndens förslag till utblick 2015-2018 äskades 2,0 mnkr för E-hälsa år 2015 och ytterligare 1,0 mnkr år
2017. I kommunstyrelsens förslag till utblick ingår inte denna utökning.
Kommunsektorn står inför ett teknikskifte vilket bl a innebär att analoga trygghetslarm blir digitala och för att
belysa dessa frågor ska Socialnämnden under 2014 presentera en ekonomisk/organisatorisk analys avseende E-
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hälsan i sin helhet, den ekonomiska analysen ska beakta både investeringar och driftkostnadseffekter. Analysen
blir ett viktigt underlag inför mål och budget 2015-2019.
A. Jobbstimulans ekonomiskt bistånd
Som följd av beslut i höstpropositionen ökar kommunens skatteintäkter år 2014 med 317 tkr år 2014 avseende
jobbstimulans ekonomiskt bistånd. Den ökade skatteintäkten fördelas till Barn- och utbildningsnämnden år 2014
men upphör fr om år 2015.
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd är ett lagförslag som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2013 och kompenseras
till kommunerna tillfälligt år 2014 med totalt 110 mnkr.
B. Försörjningsstöd
Prognos pekar på att kostnaden ökat 2013. Ökade kostnader kan kopplas till etableringsreformen och
arbetsmarknadsläget i kommunen. Prognostiserat resultat är till stora delar opåverkbart för socialnämnden.
Kostnaden beräknas år 2014 öka med 2,4 mnkr till totalt 24,4 mnkr.
C. Familjefrid
Det finns ett stort behov av att förbättra myndighetsutövningen avseende familjefrid och våld i nära relationer,
både då det gäller vuxna som utsatts för våld och barn som har bevittnat våld.
Förvaltningen arbetar nu med att förbättra rutiner, handlingsplanen och den interna ansvarsfördelningen och
räknar med att klara verksamheten inom ordinarie budget 2014, 2015 års höjning avser att täcka kostnaden
för inrättande av en familjefridshandläggare.
D. Anställningsstöd
Verksamheten kring anställningsstöd (Supported Employment) är finansierad till 50% via Finsam till och med
2014. För att klara finansieringen av verksamheten från 2015 tas 225 tkr upp i utblicken från 2015.
E. Personlig assistans LSS
Personlig assistentteamet har ett stort underskott beroende på att de tjugo första timmarna inom SFB
(tidigare LASS) inte har budgeterats fullt ut sedan området startade år 2007.
Prognos 1 och uppföljningen efter fem månader pekar på ett underskott motsvarande 4 700 tkr 2013.
Socialnämnden har i 2014 års ram fått en utökning motsvarande 4 000 tkr. I utblicken beräknas att det finns
ett behov av utökning med ytterligare 700 tkr.
F. Gruppbostad (trapphus)
Det finns om några år behov av ytterligare en gruppbostad, av trapphusmodell, som lagts in i utblick sedan
tidigare. Eftersom behovet av lägenheter i gruppbostad inte är akut i dagsläget, kan öppnandet av
gruppbostaden troligen framflyttas till år 2016.
G. Demografi
Ökade kostnader under planperioden för äldreomsorgen som följd av fler äldre.
EJ GENOMFÖRDA KF BESLUT.
I ramtilldelningen för år 2014 fick socialnämnden ökade anslag för vissa verksamheter som i budgetförslaget för
2014 ej har kunnat genomföras. Dessa objekt är:
 Psykisk ohälsa (ramhöjning 4,9 mnkr, återstår att anpassa 3,2 mnkr)
 Verksamhetspedagog (ramhöjning 0,5 mnkr, återstår att anpassa 0,5 mnkr)
 Familjecentral Smålandsstenar (ramhöjning 0,8 mnkr, återstår att anpassa 0,8 mnkr)
 Gruppledare AMO ((ramhöjning 0,3 mnkr, återstår att anpassa 0,3 mnkr)
JUSTERING
Socialnämnden har i uppgift att sänka kostnadsökningar med totalt 3,0 mnkr fr om år 2015.
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Barn- och utbildningsnämnden
A1
A2
A3
A4
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

tkr
Effektivisering ny gymnasieskola
Den nya gymnasiesärskolan
Nationella minoritetsspråk
Aktivitetskrav Komvux
Grundbemanning förskolan
Ökad efterfrågan fritidshem
Öppen fritidsverksamhet kvällstid
Familjecentral Smålandsstenar
Barnomsorg på obekväm tid
Likvärdighet skolbibliotek
Gymnasial vuxenutbildning
Elevhälsa
Lärararbetsplatser
Klassrum nya funktioner
Köksfunktioner
Nordinskolan
Utrustning kök m m mötesplats Gisle
Anpassning lokaler Anderstorp
Parkering Sörgården
Utemiljö och trafiksäkerhet
Handikappanpassning förskole- och skollokaler
Materialsortering
Oförutsedda lokalbehov
Mobäcks förskola upphör
Demografijustering
Justering
Totalt

2015

110
70
5
1 925
200
0
165
20
40
50
100
-100
-4 429
-3000

2016
-1 382
29
29
58
150
470
250
700
2 000
450
300
1 000
240
140
45
2 425
182
600
165
35
80
100
200
-100
-4 628
-3000

2017
-1 354
-58
29
58
500
470
500
700
2 000
450
300
1 000
370
210
85
2 425
231
1 490
165
50
120
150
300
-100
-2 798
-3000

2018
-1 354
-58
29
58
500
470
500
700
2 000
450
300
1 000
500
280
125
2 425
679
1 490
165
70
160
200
400
-100
-2 600
-3000

-1 279

537

4 293

5 389

29
29
58

700
2 000
450
300

Kommentarer:
A 1-4 Riktade statliga bidrag
Kommunens skatteintäkter höjs med 115 tkr år 2015g, sänks med 1 267 tkr fr om år 2016 avseende
effektivisering av gymnasieskolan , den nya gymnasiesärskolan, nationella minoritetsspråk samt aktivitetskrav i Komvux .
Effekten av 2015 års höjning är följande:
 ”Den nya gymnasiesärskolan” tillförs 29 tkr
 ”Nationella minoritetsspråk” tillförs 29
 ”Aktivitetskrav i Komvux” tillförs 58 tkr
Förändringen fr om år 2016 är att då återinförs effektiviseringskravet avseende effektivisering av
gymnasieskolan med 1 382 tkr.
B. Grundbemanning förskolan
Inför ram 2014 erhöll nämnden en ramökning med 550 tkr vilken utökas under perioden 2016-2018. Anslaget
ska utjämna löneskillnad mellan barnskötare och förskollärare för ytterligare 6 personer.
C. Efterfrågan fritidshem
Inför ram 2014 erhöll nämnden en ramökning med 830 tkr vilken utökas under perioden 2016-2018.
En ytterligare ökning av behovet inom fritidshem förväntas med 32 platser 2014. Då motsvarar
inskrivningsgraden nästan kommungruppen och vara 70 % för 6-9 åringarna och 10 % för 10-12 åringarna. För
2015 och 2016 väntas en ökning med 1 % för resp. åldersgrupp. (Rikets inskrivningsgrad 2009 var 80 % för 6-9
åringarna och 14 % för 10-12 åringarna).
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D. Öppen fritidsverksamhet kvällstid
För att stimulera till ökad föreningsaktivitet samt för att utöka utbudet och tillgänglighet till aktiviteter för barn
och unga föreslås att en halvtidstjänst inrättas varje år i utblicksperioden. De lokaler och den utrustning som
finns på skolor och gymnastiksalar ska kunna användas och samverkan med föreningslivet ska etableras och
utvecklas. Denna satsning svarar mot kommunfullmäktiges mål om att skapa mötesplatser och arbeta för ökad
integration. Denna satsning återupptas efter utvärdering 2014. Ett fortsatt samarbete med övriga förvaltningar
där fritids- och kulturförvaltningens verksamhetsinriktning eventuellt gör dessa mer lämpade som ansvariga för
verksamheten.
E. Familjecentral Smålandsstenar
I samband med nybyggnation av vårdcentralen i Smålandsstenar planerar landstinget tillsammans med
kommunen att starta en familjecentral. Starten planeras till 2014. Verksamheten beräknas kosta 1 200 tkr. I
2014 års budget är 500 tkr avsatt för familjecentralen i Smålandsstenar.
F. Barnomsorg på obekväm tid
För att fullfölja en satsning som omfattar kvällar, nätter och helger, vilket tidigare kostnadsberäknats till 3 000
tkr begärs en utökning av budget med 2 000 tkr år 2015.
G. Likvärdighet skolbibliotek
Den nya skollagens förtydligande om skolbibliotek och skolinspektionens påpekanden avseenden tillgängligheten
till skolbibliotek visar på behov av utökade resurser för att skapa en likvärdighet mellan skolorna i kommunen. I
budget 2014 ingår 300 tkr som fr om 2015 utökas med 450 tkr till totalt 750 tkr.
H. Kommunal vuxenutbildning
En fortsatt ökning av behörighetskomplettering för elever som gått yrkesförberedande utbildning förväntas. Ca
20 elever på yrkesprogrammen beräknas vilja komplettera för högskolebehörighet.
I. Elevhälsa
Statsbidrag (700 tkr) upphör och samtidigt finns behov av viss utökning av kuratorstjänst.
J,K,L. Lokalkostnader
Ökade hyreskostnader och kapitalkostnader för lokaler.
M. Nordinskolan
Ny och ombyggnad av Nordinskolan. Hyra och kapitalkostnader för nyanskaffningar av möbler och inventarier
som sker i samband med byggnationen.
N. Utrustning kök m m mötesplats Gisle
2014 års hyreskostnad för Mötesplats Gisle uppgår för skolans del till 2 160 tkr. Denna kostnad, samt ökade
kapitalkostnader innebär att hyreskostnaden kommer att öka under planperioden.
O. Anpassning lokaler Anderstorp
Anpassning av lokaler för förskola, grundskola, fritidshem och förskoleklass. Hyra och kapitalkostnader för
nyanskaffningar av möbler och inventarier som sker i samband med anpassning av lokaler.
Hyreskostnaden är beroende på vilka investeringar som kommer att göras vilket hanteras under
Fastighetsnämnden och rubriken ”Nybyggnad/ombyggnad ny förskola” 13 mnkr år 2015-2016.
P. Parkering Sörgården
Höjd hyreskostnad för ny parkering på Sörgårdsskolan.
Q,R,S,T. I huvudsak kapitalkostnader
V. Demografiska förändringar
Förskolan, Förskoleklass: En viss minskning av antalet barn under planperioden.
Grundskola: Mellan år 2014 till 2017 beräknas elevantalet öka med 40 elever till 3 063.
Gymnasieskolan: Andelen mantalsskrivna elever minskar men andelen elever som går fyra år på gymnasiet ökar.
Elevminskningen beräknas mellan år 2015 och 2017 uppgå till 81 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 27 elever mellan år 2014 och 2017..
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EJ GENOMFÖRDA KF BESLUT
I ramtilldelningen för år 2014 fick barn- och utbildningsnämnden ökade anslag för vissa verksamheter som i
budgetförslaget för 2014 ej har kunnat genomföras. Dessa objekt är:
 Pedagogisk grundbemanning (ramhöjning 0,55 mnkr, återstår att anpassa 0,2 mnkr)
 Ökad efterfrågan fritidshem (ramhöjning 0,8 mnkr, återstår att anpassa 0,8 mnkr)
 Ökad pedagogtäthet (ramhöjning 2,25 mnkr, återstår att anpassa 2,25 mnkr)
 Fritidsverksamhet kvällstid (ramhöjning 0,25 mnkr, återstår att anpassa 0,25 mnkr)
 Kompetenshöjning pedagoger (ramhöjning 5,0 mnkr, återstår att anpassa 3,6 mnkr)

JUSTERING
Barn- och utbildningsnämnden har i uppgift att sänka kostnadsökningar med totalt 3,0 mnkr fr om år 2015.
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Fritidsnämnden
tkr
A Spontan/näridrottsplats
B Standardhöjande insatser
idrottshallar
C Hälsolyft
D Div kapitalkostnader
E Administrationsprogram
F Förbättrad ventilation
G Optisk rening bad
H Ombyggnad simhallar
I Hyra för brandlarm
Rönneljung
J Höjt aktivitetsstöd
K Passagesystem i
idrottshallar
L Utökat öppethållande
simhallar
M Bottensug
Totalt

2015
38

2016
75

2017
111

2018
146

35
57
99
47
50
150
70

70
114
147
47
50
150
420

105
171
195
47
50
150
770

140
228
243
47
50
150
1 120

25
250

25
250

25
250

25
250

20

40

60

80

500
13

500
28

500
28

500
28

1 354

1 916

2 462

3 007

Kommentarer:
Punkt A,B,C,D,F,G,H,I,K,M.
Samtliga driftförändringar är kapitalkostnads-/internhyresförändringar som följd av de investeringar som ingår i
investeringsbudgeten.
J. Höjt aktivitetsstöd
Höjning av det lokala aktivitetsstödet till kommunens bidragsberättigade ungdomsföreningar år 2015.

Kulturnämnden
tkr
A Bibliotek
B Gislaveds konsthall
C Mötesplats
Gisle/ungdomens
kulturhus
D Föreningsanslag
E Konst i samband med
byggnationer
Totalt

2015
766
50

2016
1 170
100

2017
1 396
490

2018
1 622
600

508
50

1 439
100

1 750
150

2 702
200

2

5

2

6

1 376

2 814

3 788

5 130

Kommentarer:
A. Bibliotek
Biblioteken når många invånare med sin verksamhet (ca 200 000 besök/år), samtidigt kan vi konstatera att det
krävs allt mer för att besök och utlån inte skall minska. För att säkerställa bibliotekens verksamhet och
måluppfyllelse har kulturnämnden antagit en utvecklingsplan för biblioteken. Den innehåller åtgärder som ska se
till att biblioteken kan följa med i den tekniska utvecklingen, svara mot användarnas behov och erbjuda en
kvalitativ verksamhet som efterfrågas av kommuninvånarna.

12

Kostnadsökningen under åren 2014-2018 avser kapitalkostnader för investeringar samt övrig verksamhet enligt
utvecklingsplan. Exempelvis genom att förbättra brukarnas möjlighet att få tillgång till
information/kunskap/kultur genom teknik som stöder nya digitala format, kvalitétssäkring av
bokbussverksamheten, läsfrämjande insatser riktade mot barn, ungdomar och mot vuxna med annat modersmål
än svenska.
Tillgänglighet är kanske den viktigaste förutsättningen för att biblioteken ska nå sina mål. Därför planeras att
inför 2015 utöka öppettiderna vid Huvudbiblioteket i Gislaved på kvällstid och under helger. I budgeten
motsvarar det en heltidstjänst.
Smålandsstenars bibliotek är i stort behov av att förnya och byta ut sin inredning. Mycket av den befintliga
inredningen är gammalt (ca 30 år), slitet och inte alltid ändamålsenligt. En väl fungerande arbetsmiljö och en
attraktiv miljö för besökarna är en förutsättning för att nå målen med verksamheten. En upprustning är
planerad till 2016.
B. Gislaveds konsthall
Gislaveds konsthalls mål är att vara en konstinstitution med en given plats i lokalsamhället och presentera ett
konstprogram på nationell och internationell nivå. Det ska göra konsthallen till en självklar destination för den
lokala, regionala och nationella konstpubliken. För att nå målet måste det finnas möjligheter att engagera
svenska och internationella konstnärer av hög kvalité. Konkret innebär det att anslaget till
utställningsersättningar och övriga produktionskostnader måste höjas under utblicksperioden. Anslaget ökar
med 40 tkr år 2014, 50 tkr 2015 och med ytterligare 50 tkr 2016.
I dag bedrivs ingen utställningsverksamhet under semesterperioden på grund av bristande personalresurser.
Som ett led i att öka verksamhetens attraktionskraft och bidra till fler intressanta besöksmål för
besökare/turister under sommaren, kommer sommaröppet att införas från och med 2014. Kostnaden beräknas
till 50 tkr.
Utställningsverksamheten i nuvarande konsthall kommer att flyttas till en ny konsthall i Mötesplats Gisle. Det
sker tidigast år 2017/18. Inför öppnandet av en ny konsthall bör öppettiderna utökas och den
konstpedagogiska verksamheten utvecklas. Därför finns det resurser avsatta till en konstpedagog 2017 och
2018.
C. Mötesplats Gisle/ungdomens kulturhus
Mötesplats Gisle ska utvecklas till en mötesplats för hela kommunen där kulturverksamheten har en central
plats. Utgångsläget är att den ska vara öppen för alla men med en tydlig inriktning mot barn och ungdomar.
Även andra förenings- och fritidsaktiviteter kan ges plats. Idag bedrivs en bred verksamhet för ca 300 barn och
ungdomar inom dans, teater, musik, bild, DJ, webbradio och studioverksamhet i ungdomens kulturhus. Den
verksamheten kommer att bli basen i Mötesplats Gisles öppna verksamhet
Inför att verksamheten i ”Mötesplats Gisle” startar måste personalstyrkan utökas för den delen av
verksamheten som arbetar med ungdomarna och för att klara av öppettider som gör Mötesplatsen tillgänglig.
2014 sker det i ett första steg med en tjänst. Ytterligare en tjänst tillkommer år 2016.
Ett mål med hela satsningen ”Mötesplats Gisle” är att fler unga 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 2014 – 2017 är det därför upptaget en kostnadsökning på 300 tkr
fördelade över fyra år.
De upptagna kostnaderna för investeringar och hyror är en beräkning av kulturnämndens del i byggnaden och
verksamhetsrelaterade inventarier.
D. Föreningsanslag
Bidragen till kulturföreningar och studieförbund ligger påtagligt 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 200 tkr, 50 tkr per år.
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F. Konst i samband med byggnationer
Kompensation för internränta för konstnärlig utsmyckning. Investeringsanslag finns i Kulturnämndens
investeringsbudget.
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Foto: Smålandsbilder
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Investeringar
2014 – 2018
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Bilaga 2

2014-2018 års investeringar
250

Nettoinvesteringar

Genomsnitt

mnkr

200
150
100
50
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014
År

2015

2016

2017

2018

Specifikation av nettoinvesteringar
Nämnd
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
2014
2015
2016
2017
2018
5,5
6,7
5,6
7,7
4,4
Kommunstyrelsen
3,7
3,9
1,2
1,1
0,6
Räddningstjänsten
12,0
25,4
29,0
24,9
12,7
Tekniska nämnden
6,9
18,7
15,8
10,4
3,5
Varav vatten/renhållning
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
Bygg- och miljö nämnden
5,5
2,1
2,8
2,1
2,1
Socialnämnden
15,8
15,7
14,6
13,3
13,3
Barn- och utbildningsnämnden
2,4
2,8
4,8
0,7
0,8
Kulturnämnden
5,7
2,7
3,9
1,8
1,8
Fritidsnämnden
102,4
36,1
24,4
34,2
31,2
Fastighetsnämnden
Varav ombudgetering från 2012
Inflationsuppräkning

Nettoinvesteringar

9,5

153,3

2,0

4,0

6,1

6,4

97,4

90,2

91,9

73,3
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Kommunstyrelsen
NÄMND/STYRELSE
tkr

TOTAL
utg/ink

Anslag Överförs
t.o.m.
till
BUDGET BUDGET
2013
2014
2014
2015

BUDGET
2016

1

Kommunstyrelsen
Möbler sessionssal m m

2

Utvecklingsenhet
Skyltning

800

200

3

Ekonomi enhet
Ekonomisystem

800

800

1 000

500

500

2 600
2 000
800
-3 000

1 500

1 200

BUDGET BUDGET
2017
2018

1 200

200

200

200

2 600
2 000
800
-3 000

2 600
2 000
800
-3 000

2 600
2 000
800
-3 000

1 500

1 500
950

1 500

Kansli- och informations enhet
4

Socialt intranät

5
6
7

MEX enhet
Investering Exploatering MEX
Investering Markinköp
Investering detaljplaner och utredningar
Investering Försäljningar

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

IT enhet
Flytt och ombyggnad av serverrum i
kommunhuset.
Drifthall Räddningstjänsten
Centralt ägande av datorer (omfördelning
från förvaltningarna)
Central Datalagring
Central Serverinfrastruktur
Loggning och filtrering av webbtrafik för hela
kommunen
Medborgarinloggning mot kommunala
eTjänster
Ny plotter (kostnaden täcks genom
internfinansiering)
Uppgradering Officepaket
Besökshanteringssystem
Nätverksutrustning
Reinvestering
Totalt KS

13 000
10 000
4 000
-16 000

1 000
500

2 600
2 000
800
-4 000

1 000

1 000
500

7 500
950
700

1 500

150

150

700

700

700

300
2 400
80
600

300
2 400
80
600

1 250
29 730

1 000

1 000

250

250

250

250

250

4 480

6 650

5 550

7 700

4 350

Kommentarer:
1.Möbler sessionssal m m
I samband med kommunhusets renovering byggs också nytt mötesrum på översta våningsplanet över ca en
tredjedel av sessionsalen. Även mindre mötesrum skapas på olika våningsplan och som behöver adekvat
inredning och utrustning.
Sessionssalens förändring medför att ny möblering av lokalen görs och att lämpliga möbler anskaffas, dels för
sessionssalsdelen; dels för den del som går att avskärma. Utrustning för möten (digital utrustning, högtalare,
tillgänglighetsskapande tillbehör) kompletteras.
Anslaget avses även täcka diverse kostander för möbler i övriga delar av kommunhuset.
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2. Skyltning
Investeringar som följd av översyn av 2009 års skyltstrategi.
3. Ekonomisystem.
2015 års anslag för ekonomisystem avser ett eventuellt byte av nuvarande system.
3. Socialt intranät
Socialt intranät – som en aktivitet kopplat till målen inom informationssäkerhetsarbetet, arbetet med e-förvaltning
internt, förbättra den intern kommunikationen planeras ett nytt social intranät. Under hösten 2013 genomförs en
mindre förstudie i syfte att se hur våra verksamhetssystem går att anpassa till nuvarande CMS (sitevision). Målet är
att börja bygga nytt intranät från 2014 och under 2014 använda de 200 tkr som finns i utvecklingspengar för intern
och extern webb. Erfarenheter från andra kommuner visar på betydligt högre införandekostnader och våra
kostnader är svåra att bedöma innan förstudien är klar varför det sätts en summa bara för att avisera att det
kommer en kostnad.
5-8. MEX-enheten
Diverse investeringar för att säkerställa en långsiktig och strategisk markreserv, För att kunna exploatera
kommunal mark till verksamhets- och bostadsområden krävs detaljplanläggning. Kommunstyrelsen beställer i
genomsnitt 4 – 6 detaljplaner per år, i första hand av bygg- och miljönämnden.
9-19. IT-investeringar
 I samband med att det byggs en ny serverhall i kommunhusets källare vid ombyggnaden kommer även
en översyn ske av den fysiska miljön i den sekundära hallen som finns på räddningstjänsten
 Kommunen äger en central lösning för datalagring samt serverdrift. Dessa är idag placerad i
kommunhuset. Planerat utbyte för denna utrustning är 2016 och 2017.
 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.
 Under 2010 gjordes en översyn och uppgradering av kommunens centrala nätverksutrustning som
betjänar samtliga kommunala verksamheter. Sedan dess har trafiken i vårt nätverk ökat mer än vi
kunnat förutse vilket resulterat i att den centrala utrustningen på nytt behöver uppgraderas med
kraftfullare, som klarar dagens och kommande års trafikflöden. För år 2014 finns 600 tkr för denna
investering.
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Räddningsnämnden
NÄMND/STYRELSE
tkr
1
2
3
4
5
6

Fordon
Personsökare
Dataserver
Värmekamera
Övningsfält Lektionssal
Reinvestering

Totalt
Räddningstjänst

TOTAL
utg/ink

Anslag
t.o.m.
2013

Överförs
till
2014

7 600
600
100
80

3 500

BUDGET BUDGET BUDGET
2015
2016
2017

3 000

BUDGET
2018

800

300
600
100
80

550
1 582
10 512

BUDGET
2014

0

0

182

550
350

350

350

350

3 682

3 900

1 150

1 130

650

Kommentarer:
1. Fordon
För att räddningsinsatser ska kunna påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett
effektivt sätt behöver räddningstjänsten förfoga över en ändamålsenlig och tillförlitlig
vagnpark. I syfte att uppnå detta byts fordon ut med vissa mellanrum. För perioden 20142018 handlar det preliminärt om följande:





2014: Släckbil
2015: Två mindre släckbilar
2016: Ledningsbil
2018: Båt

5. Övningsfält-lektionssal
Byggnad med lektionsal i anslutning till övningsanläggningarna. För intern och extern utbildningsverksamhet.
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TekniskD nämndHQ
NÄMND/STYRELSE
tkr

TOTAL
utg/ink

1
2
3
4
5

Industriområden (exkl VA)
Industriområden VA
VA Övrigt
Renhållning
GC-Vägar

14 350
7 668
28 350
20 800
9 978

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Övrigt
Gatubyggnadsersättning
Gatuombyggnad, re-inv
Lekplatsupprustning, 10 år, park
Invest/re-invest, 10 år, park
Trafikregleringar
Ny- och re-inv maskiner
Pendelparkering Smålandia
Gata Gullvivan och Trasten
Ny vägsektion Järnvägsgatan

- 7 500
9 000
2 500
2 500
1 500
5 000
300
3 300
3 100

Totalt Teknisk nämnd

107 623

Anslag
t.o.m.
2013

Överförs
till
2014

2 000
568
1 000

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
2014
250
1 500
5 400
1 978

-1 500
1 000
500
500
300
1 000
300

3 568

0

12 005

2015

2016

2017

2018

1 000
2 000
12 350
4 300
1 750

3 800
2 500
6 300
7 000
3 550

5 700
1 100
2 800
6 500
2 200

1 600

-1 500
2 000
500
500
300
1 000

-1 500
2 000
500
500
300
1 000

-1 500
2 000
500
500
300
1 000

-1 500
2 000
500
500
300
1 000

2 100

3 300
1 000

24 900

12 700

25 450

29 000

Kommentarer:
1.Industriområden:
Totalbeloppet 12,4 mnkr är det som anslås till industriområden (exkl vatten/renhållning) under åren 2014-2018.
Beloppen är inte låsta till respektive industriområde men fördelningen baseras på följande:
 Ådalen, Hestra 2,0 mnkr år 2013, 1,0 mnkr år 2015 och 3,1 mnkr år 2017
 Södra Industriområdet, Smålandsstenar 2,0 mnkr år 2016
 Nöbbele industriområde, Reftele 1,8 mnkr år 2016, 2,6 mnkr år 2017 och 1,6 mnkr år 2018.
2. Industriområden VA
Totalbeloppet 7,1 mnkr är det som anslås till industriområden vatten och avlopp under åren 2014-2018.
Beloppen är inte låsta till respektive industriområde men fördelningen baseras på följande:
 Östra industriområdet Smålandsstenar,va 1,5 mnkr, år 2014
 Ådalen, Hestra, va 2,0 mnkr år 2015
 Södra industriområdet Smålandsstenar, va 2,0 mnkr år 2016
 Nöbbele industriområde, Reftele 1,0 mnkr år 2016 och 1,1 mnkr år 2017.
3. VA övrigt
Totalbeloppet 27,4 mnkr är det som anslås Vatten och avlopp, övrigt ( Ej industriområden )
under åren 2014-2018:










Gasgenerator, va, Anslag 2,35 mnkr år 2015
Ny vattentäkt, Gislaved, 1,0 mnkr 2013, 1,0 mnkr år 2014 och 2,0 mnkr år 2015 för att klara framtida vattenförsörjning
Servisledningar vatten 0,1 mnkr per år under 2014-2018
Servisledningar avlopp 0,2 mnkr per år under 2014-2018
Töråsområdet, Anderstorp, VA, 1,5 mnkr 2014 */
Ombyggnad Torggatan Smålandsstenar 2,6 mnkr år 2014
Ombyggnad Mårtensgatan Gislaved 0,1 mnkr år 2015 och 0,9 mnkr år 2016
Tokarp, etapp III, va, 5,6 mnkr 2015 */
VA-överföring från Gnosjö, 2,0 mnkr år 2015. Gnosjö kommun kommer att anlägga en vattenledning som ansluts till Nissafors bruk.
Gislaveds kommun kommer att erlägga 1,5 mnkr av investeringskostnaden till Gnosjö kommun. Till detta kommer 0,5 mnkr eget arbete
för Gislaveds kommun.

Objekt med markering */ har föreläggande från Länsstyrelsen om igångsättande vid en viss tidpunkt.
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4. Renhållning
Totalbeloppet 20,8 mnkr är det som anslås Renhållning under åren 2014-2018




Kretsloppspark, ÅVC, renhållning 12,3 mnkr varav 0,3 mnkr år 2014, 3,0 mnkr år 2015, 6,0 mnkr år 2017 och 3,0 mnkr år 2018.
Kärl till soptunnor, batterier + lampor, 0,5 mnkr för respektive år 2015,2016 och 2017 för en bättre källsortering.
Nya sopkärl för att möjliggöra insamling av matavfall i nya sopkärl för att sedan komposteras. 3,5 mkr 2015 och 3,5 mnkr 2016.

5. GC-vägar
Totalbeloppet 10,0 mnkr är det som anslås till GC-vägar under åren 2014-2018. En ny GC-vägplan kommer att hanteras
av kommunfullmäktige.
Beloppen är inte låsta till respektive projekt men fördelningen baseras på halva beloppen
för följande projekt:
 GC-väg årligen 0,5 mnkr per år under perioden 2014-2018








Utbyggnad av GC-väg/övergångsställe mellan Mossarp Decora och trafikplats 604 Anderstorp, 0,2 mnkr år 2014
GC-väg Torggatan Smålandsstenar, 0,8 mnkr år 2014 och 1,0 mnkr år 2015
GC-väg från utfart Ljungvägen till Smålandiarondellen, 0,5 mnkr år 2014
GC-väg Mårtensgatan Gislaved, 2,3 mnkr fördelat på åren 2015-2016
GC-väg Torsgatan Anderstorp 2,0 mnkr år 2016
GC-väg Gyllenforsområdet 1,8 mnkr fördelat på åren 2016 och 2017

8. Lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- och näridrottsplatser
Anslag för lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- näridrottsplatser är fördelade på Tekniska nämnden,
Fritidsnämnden och Fastighetsnämnden. I planeringen av dessa insatser har kommunstyrelsen ett
samordningsansvar för att dessa investeringar görs med ett helhetsperspektiv för samhällsutvecklingen. De
planeringsmöten som redan sker mellan nämnderna skall fortsätta.
13. Gullvivan-Trastenområdet i Gislaved, gata och GC-väg.
Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg. Gatorna omformas så att framtida hastighetsgräns 40
kilometer blir naturlig hastighet.
14. Ny vägsektion Järnvägsgatan Gislaveds kommun
Anläggning en ny vägsektion av Järnvägsgatan när Rv 27 är utflyttad från centrum.
Investering som belöper på fler år under utblicksperioden än 2014 skall anmälas till kommunstyrelsen för
igångsättningsbeslut.
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Bygg- och miljönämndHQ
TOTAL
utg/ink

Anslag Överförs
BUDGET
t.o.m.
till
2013
2014
2014

1 Totalstation, kart- o mät
2 Reinvestering

250
295

250
35

65

65

65

65

Totalt Bygg o Miljö

545

285

65

65

65

65

NÄMND/STYRELSE
Tkr

0

0

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
2015

2016

2017

2018

Kommentarer:
1.Totalstation, kart- och byggmätning
Totalstationen används för utsättning och inmätningar.

Socialnämnden
NÄMND/STYRELSE
tkr

TOTAL
utg/ink

Anslag Överförs
BUDGET BUDGET
t.o.m.
till
2013
2014
2014
2015

1 Socialförvaltningens IT-satsningar- Kontroll,
samordning, säkerhet
2 Gruppboende
3 Familjecentral Smålandsstenar
4 Demenscentrum i södra delen av kommunen
5 Gruppboende Socialpsykiatri
6 Arbetsplats 2 st biståndshandläggare

2 040
750
76
2 500
750
60

76
2 500
750
60

7 Reinvestering

8 405

Totalt Socialnämnden

14 581

408

0

0

BUDGET
2016

BUDGET BUDGET
2017

2018

408

408
750

408

408

1 681

1 681

1 681

1 681

1 681

5 475

2 089

2 839

2 089

2 089

Kommentarer:
2. Gruppboende
Det finns om några år behov av ytterligare en gruppbostad, av trapphusmodell, som lagts in i utblick sedan tidigare.
Eftersom behovet av lägenheter i gruppbostad inte är akut i dagsläget, kan öppnandet av gruppbostaden troligen framflyttas
till år 2016. Driftmedel för gruppbostaden är inlagda i utblick fr.o.m. 2016. 750 tkr avser inventarier m m.
4. Demenscentrum i södra delen av kommunen
För att möta ökat behov och kunna erbjuda bra anpassat boende i södra kommundelen bör utveckling och projektering av
ett demenscentrum i södra kommundelen starta i linje med programmet för demensomvårdnad. Investeringsanslaget avser
inventarier m m och driftanslag finns i socialnämndens budget för 2014 och en utökning till helårskostnad för 2015 kommer
att inarbetas i socialnämndens budget för 2015.
4. Gruppboende Socialpsykiatri
Nuvarande verksamhet i Moforsvillan kommer att avslutas och hyresgästerna kommer att erbjudas ny bostad i det boende
som lämpar sig bäst utifrån funktionshindret. Ökad möjlighet för personer med tillfälligt behov att få möjlighet till en
korttidsplats eller få hjälp i att bli mer oberoende av stöd.
Investeringsanslaget avser inventarier m m och driftanslag finns i socialnämndens budget för 2014 och en utökning till
helårskostnad för 2015 kommer att inarbetas i socialnämndens budget för 2015.
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Fritidsnämnden
NÄMND/STYRELSE
tkr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Spontan näridrottsplatser
Utomhusmaskiner
Innebandysarg komplett med vagn
Hälsolyftet
Trasten
Aktivitetsanläggning för skate, parkour, bms mm
Basketkorgs installation, A-torp sporthall
Bassängstäckning, Hörsjöbadet
Bassängfolie, Hörsjöbadet
Booking, adminstrationsprogram
Motionsspår - byte armatur nio anläggningar

12 Reinvesteringar
Totalt Fritidsnämnden

TOTAL
utg/ink
2 500
1 310
80
1 250
2 000
2 500
150
300
2 000
250
2 000

Anslag Överförs
BUDGET BUDGET
t.o.m.
till
2013
2014
2014
2015

1 000

1 000

2016

2017

2018

500
380

500
250

500
250

500
250

250

250

250

250

150
300
2 000

1 350
15 910

500
180
80
250
1 000
2 500

BUDGET BUDGET BUDGET

1 000

1 000

250
500

500

500

500

150

300

300

300

300

4 660

2 730

3 920

1 800

1 800

Kommentarer:
1. Spontan-/näridrottsplatser
Anlägga när-IP på olika platser runt om i kommunen för att uppmuntra och stimulera barn/ungdomars intresse
för fysisk aktivitet. Anläggningarna placeras vid skolor och/eller bostadsområden. I några fall rustas befintliga
aktivitetsytor upp för att göra dem attraktiva för ungdomar.
Anslag för lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- näridrottsplatser är fördelade på Tekniska nämnden,
Fritidsnämnden och Fastighetsnämnden. I planeringen av dessa insatser har kommunstyrelsen ett
samordningsansvar för att dessa investeringar görs med ett helhetsperspektiv för samhällsutvecklingen. De
planeringsmöten som redan sker mellan nämnderna skall fortsätta.
5. Anläggning på Trasten
Anläggningen är en kombinerad lekplats, spontan-IP, trivseldel, kolonilotter för att höja attraktiviteten i Trasten.
Ärendet bereds i samverkan med BUN, tekniska nämnden, Gislavedshus, Framtidscentrum och hanteras av
fritidsnämnden. Första delen färdigställs under 2013 och till den har fritidsnämnden budgeterat 1 mkr.
Resterande del färdigställs under 2014
6. Aktivitetsanläggning för skate, parkour, bms mm
Anläggningen utformas i betong för att minimera underhållet. Belysning måste ingå. Det finns två förslag till
placering av anläggningen, antingen i Gisleområdet eller i Smålandsstenar.
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Barn- och utbildningsnämnden
NÄMND/STYRELSE
tkr

TOTAL
utg/ink

1
2
3
4
5

Anslag
t.o.m.
2013

Överförs
till
2014

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
2014

Klassrum nya funktioner
Köksfunktioner
Lärararbetsplatser
Inköp av lärplattor IKT-plan
Nyanskaffning vid ombyggnation Nordinskolan
6 Anpassning lokaler förskola/grundskola
7 Datorer till elever gymnasieskolan
Utrustning kök, matsal och dans i mötesplats
8 Gisle

1 300
1 000
2 500
38 550
2 400
1 300
10 000

260
200
500
8 950

1 000

1 000

9 Reinvesteringsutrymme

14 595

Totalt BUN

72 645

2015
260
200
500
7 400
2 400

0

2017

2018

260
200
500
7 400

260
200
500
7 400

260
200
500
7 400

2 000

1 300
2 000

2 000

2 000

2 919

2 919

2 919

2 919

2 919

15 829

15 679

14 579

13 279

13 279

2 000

0

2016

BUDGET

Kommentarer:
4. Inköp av lärplattor
Anskaffning av lärplattor till grundskolan och förskolan för införande av IKT-planen.
5. Nordinskolan
Inventarier till ny/ombyggd skola.

Kulturnämnden
NÄMND/STYRELSE
tkr
1
2
3
4
5

TOTAL
utg/ink

Konstsamling/utsmyckning
Konst i samband byggnation
Bibliotek
Ombyggnad Smålandsstenars bibliotek
Möteplats Gisle

6 Reinvestering
Totalt Kulturnämnden

Anslag Överförs
t.o.m.
till
2013
2014

BUDGET
2014

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
2015

1 350
789
1 050
2 000
5 750

200
258
100

250
78
350

1 750

500
11 439

0

0

2016

2017

2018

300
83
200

300
210
200

2 000

300
160
200
2 000
2 000

100

100

100

100

100

2 408

2 778

4 760

683

810

Kommentarer:
1. Konstsamling/utsmyckning
Kulturnämndens möjligheter till inköp av offentligkonst, som inte är kopplat till en nybyggnation, har varit
begränsade.
Det finns en efterfrågan från kommunens olika verksamheter att få konst i sina lokaler. Ett annat konstområde
som det saknas anslag för är konst i det offentliga rummet. Syftet med att stegvis höja konstanslaget är att få
bättre möjligheter att tillgodose behovet av konst i kommunens verksamhetslokaler och förutsättningar att
arbeta mer aktivt med konst i det offentliga rummet som parker, torg och gator.
2. Konst i samband med byggnationer
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0,5 % av investeringar i fastigheter avsätts för konstnärlig utsmyckning.
4. Ombyggnad Smålandsstenars bibliotek
Smålandsstenars bibliotek är i stort behov av att förnya och byta ut sin inredning. Mycket av den befintliga
inredningen är gammalt (ca 30 år), slitet och inte alltid ändamålsenligt. En väl fungerande arbetsmiljö och en
attraktiv miljö för besökarna är en förutsättning för att nå målen med verksamheten. En upprustning är
planerad till 2016.
4. Mötesplats Gisle
Mötesplats Gisle ska utvecklas till en mötesplats för hela kommunen där kulturverksamheten har en central
plats. Utgångsläget är att den ska vara öppen för alla men med en tydlig inriktning mot barn och ungdomar.
Även andra förenings- och fritidsaktiviteter kan ges plats. Idag bedrivs en bred verksamhet för ca 300 barn och
ungdomar inom dans, teater, musik, bild, DJ, webbradio och studioverksamhet i ungdomens kulturhus. Den
verksamheten kommer att bli basen i Mötesplats Gisles öppna verksamhet.
De upptagna kostnaderna är en första beräkning av kulturnämndens del i byggnaden och verksamhetsrelaterade
inventarier.
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Fastighetsnämnden
NÄMND/STYRELSE
tkr
1
2
3
4

Fastighetskontor
Diverse fastighetsåtgärder
Upprustning idrottshallar
Ombyggnad simhallar
Klorreducering

Anderstorp
5 Förskola
Åsenskolan
6 Åsenskolan Rivning/ombyggnad hus C

TOTAL
utg/ink
44 950
3 000
21 000
1 200

500

1 500

Gislaved
Fjärrvärme
8 Anslutning värmenät

3 350

Gyllenforsskolan
9 Ombyggnad kök

9 000

Kommunhuset
11 Omläggning av värme och ventilationssystem
12 Mötesplats GISLE
Ombyggnad Gröna vägen
Ombyggnad Gisleparken etapp 1A o B
Ombyggnad Gisleparken etapp 2A o B
Ombyggnad Gisleparken etapp 3
Ombyggnad Gisleparken etapp 4
13 GISLE sportcentrum
Ny ventilation
Reftele
Ölmestadsskolan
14 Installation av värmepump

9 250
500

6 200
500
1 000
400

13 000

Burseryd, Broaryd
Ekbacken
7 Ombyggnad av trygghetsbostäder

Sörgårdsskolan
10 Ny parkering

Anslag Överförs
BUDGET BUDGET
t.o.m.
till
2013
2014
2014
2015

500

2 200

1 500

500
56 500 30 000
32 500
1 000

650

6 500

6 500

500

500

7 200
500
5 000

7 150
500
5 000

500

500

1 000

8 000

20 000

9 500
1 000

500
26 500
3 000

400

400

1 000

7 950
500
5 000
400

2018

21 800

500

Smålandsstenar
16 Nordinskolan
Ombyggnad för pedagogiska miljöer

7 200
500
5 000
400

2017

500

5 000

1 000

2016

1 500

37 800 16 000

Hestra
Hestragården
15 Ombyggnad av trygghetsbostäder

BUDGET BUDGET BUDGET

4 500

500

500

1 000

12

Ombyggnad för hemvister/arbetslag

60 000 15 000

Mariagården
17 Ombyggnad kök

8 200

8 200

Vårdcentralen
18 Ombyggnad

2 000

2 000

Stationsbyggnaden
19 Ombyggnad till resecentrum
Totalt Fastighetsnämnden

500
305 400 84 650

35 000

10 000

500
94 950

36 100

7 000

7 500

24 350

34 200

Kommentarer:
1. Diverse fastighetsåtgärder
Under denna rubrik finns anslag för maskiner, ökad tillgänglighet för rörelsehindrade, förbättrad utemiljö,
brandskyddsåtgärder, energibesparande åtgärder, materialsortering m m. Fastighetsnämnden har ansvar för detta anslag
utifrån ett väl fungerande och skött fastighetsbestånd samt att beslutade policys efterlevs.
2. Upprustning idrottshallar
Till 2011 fick fastighetsnämnden ett anslag för upprustning av sporthallarna. Efter samråd med fritidsnämnden har
man konstaterat att både belysning och golv är i stort behov av upprustning. Men då det är en intensiv verksamhet i
lokalerna kan åtgärder i princip endast genomföras under sommarhalvåret.
3. Ombyggnad simhallar
I 2014 års strategiska styrdokument ingick det Konkretiserade målet nr 5 vilket innebar att utarbeta en långsiktig
upprustningsplan för de tre simhallarna.
Anslaget är en markering för det kapitalbehov som kommer att bli följden av planen och bygger inte på några
konkreta ombyggnadsåtgärder.
4. Klorreducering
Fritidsnämnden har gjort ett försök att reducera kloranvändningen i den lilla bassängen i Gislaveds simhall med UVljus och titanrör. Resultat är mycket positivt och kloret har minskat med 60 – 70 %. Det medför betydande
arbetsmiljövinster samt även förbättrat miljön för de badande. Fritidsnämnden vill gå vidare och installera
motsvarande utrustning i övriga simhallar.
5. Förskola
Barn – och utbildningsnämnden har behov av nya lokaler för förskolan i Anderstorp. Kalkylen bygger på en ombyggnad av
Åsenskolan för att samla åk 4 o 5. Eken- och Töråsskolan byggs om för att bereda plats till förskolan. Byggnationen innebär
att några mindre enheter kan avvecklas.
7. Ekbacken
På Ekbacken finns 24 lägenheter som tidigare var vårdlägenheter men som hösten 2012 blev trygghetsbostäder. Det
är äldre bostäder som inte uppfyller dagens krav på standard för trygghetsbostäder och det är därför nödvändigt att
successivt bygga om lägenheterna i den takt de blir lediga.
Det är tveksamt om ombyggnaden kan generera påtagligt högre hyror för de boende.
Kalkylen bygger på en grov uppskattning av kostnaden per lägenhet.
8. Anslutning värmenät
Gislaveds energiring AB bygger ut fjärrvärmen i Gislaveds tätort. Flera kommunala byggnader är anslutna och fler
kommer att anslutas och då gå från naturgas till fjärrvärme från biobränsle. Anslutningsavgifter och
fjärrvärmecentraler beräknas kosta ca 3,35 mnkr.
Utbyggnaden fortsätter så att även Gislow och Gyllengårdens förskola kan anslutas under 2014 och Vitsippan under
2015.
Anslutningen till fjärrvärmenätet ansluter till det konkretiserade målet nr 18 att gå över till lokalt producerad energi.
9. Ombyggnad Gyllenforsskolans kök
Ombyggnad av köket i enlighet med förslag från Kökskonsulterna Davidsson och Karlsson AB och innebär att köket
byggs till med ett nytt diskrum och kompletteras med nya maskiner (reinvestering). Tillbyggnaden är ca 55 kvm.
Kalkylen bygger på en jämförelse som beräkning av storkökskonsulterna gjort till Mariagården i Smålandsstenar.
Ombyggnaden bör genomföras på sommaren och medelsanvisningen bör ske året före för att ge möjlighet till
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31 150

planering, projektering och upphandling i god tid före byggstart. Då finns det goda möjligheter att genomföra
projektet utan alvarlig störning av verksamheten.
11. Kommunhuset
Kommunhuset i Gislaved värms sedan det byggdes 1973 med direktverkande el. Det finns ett stort behov av att
byta ut de gamla radiatorerna och då bör man investera i ett vattenburet system vilket ger möjlighet till alternativt
värmeproduktion. En övergång till gas eller biobränsle kan sannolikt innebära både ekonomiska och miljömässiga
förtjänster. Även ventilationen är 40 år gammal och i stort behov av byte. Hissarna är relativt små och klarar inte
dagens krav på tillgänglighet. Därför måste en hiss bytas ut mot en större. I samband med ombyggnaden kommer
också en del byggnadsarbeten att genomföras för att skapa fler arbetsplatser och sammanträdesrum. Bland annat
kommer det att läggas ett nytt bjälklag i en del av sessionssalen.
För att minimera byggtiden ska alla förvaltningar flytta ut ur huset till provisoriska lokaler. En del av de tillfälliga
lokalerna kommer att hyras av externa hyresvärdar.
Kommunfullmäktige godkände under våren 2013 en investeringsram om 40 mnkr exklusive underhåll. Därefter har
kommunstyrelsen lämnat igångsättningstillstånd.
Från Myndigheten för samhällsberedskap har kommunen preliminärt beviljats ett statsbidrag på 2,2 mnkr.
12. Mötesplats Gisle
Kommunen har förvärvat fastigheten där Gisleparken bedriver sin verksamhet. Ambitionen är att skapa en
mötesplats för utbildning, kultur och nöje.
En ”generalplan” är upprättad för framtida investeringar i byggnader och mark.
Etapp 1 omfattar gymnasiets restaurangprogram och delar av ungdomens kulturhus.
Etapp 2 omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program som den omfattande
dansverksamheten i kulturnämndens regi.
Etapp 3 avser lokaler för nöjesverksamheten. Denna etapp beräknas till 30 mnkr och ligger för närvarande utanför
planperioden förutom 2018 års anslag som avser projektering.
Etapp 4 omfattar teatersalong, föreningslokaler samt utställningslokaler. Denna etapp är beräknad till 60 mnkr och
ligger utanför planperioden.
För projekt Mötesplats Gisle skall kommunstyrelsen utöva den övergripande styrningen avseende
fastighetsnämndens löpande genomförande.
Ombyggnad Gröna vägen
Detaljplanen för en del av Gröna Vägen är ändrad så att det numera är kvartersmark.
Den fd gatan och marken i kv Rönnen ska göras om för att integreras i mötesplatsen och i skolmiljön.
Det finns ännu inga konkreta planer på hur marken ska disponeras men för att ge hela området ett gott
intryck måste åtgärder göras så snart som möjligt.
Området omfattar ca 7 000 m²
Kalkylen bygger på att inga omfattande åtgärder görs i Kv Rönnen.
13. Gisle sportcentrum
Ventilationen av sporthallen är gammal och utan återvinning. Dessutom är ventilationen av häsolyftet kraftigt
underdimensionerad. Vid mätning av koldioxidhalten förekommer halter över 2 000 ppm under belastning av
lokalen. Värdet bör inte överstiga 1 000 ppm.
Investeringen genomförs både i syfte att spara energi samt behov av reinvestering. Dessutom kommer kvalitén att
höjas.
Energibesparingen uppskattas till ca 100 000 kWh.
15. Ombyggnad av trygghetsbostäder, Hestragården
På Hestragården finns 14 lägenheter som tidigare var vårdlägenheter men som har blivit trygghetsbostäder. Det är
äldre bostäder som inte uppfyller dagens krav på standard för trygghetsbostäder och det är därför nödvändigt att
successivt bygga om lägenheterna i den takt de blir lediga.
Det är tveksamt om ombyggnaden kan generera påtagligt högre hyror för de boende.
16. Nordinskolan
Fastighetsnämnden har projekterat och genomfört upphandling av entreprenaden som påbörjas under sommaren
2013.
Förslaget innebär att L1 och L2 byggnaderna rivs och en ny huvudbyggnad uppförs i anslutning till L3. Den totala
ytan kan därmed minskas med ca 1 000 m².
17. Mariagården.
Efter omfattande diskussioner om köken för äldreomsorgen i Smålandsstenar har socialnämnden beslutat att satsa på ett
kök vid Mariagården som även lagar mat åt Hagagården.
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För att klara produktionen krävs en om- och tillbyggnad. Då situationen vid Hagagården är ett arbetsmiljöproblem måste
ombyggnaden genomföras så snart som möjligt.
19. Stationsbyggnaden
Ombyggnad av väntsal och godsmottagning till resecentrum, som består av vänthall och hwc. Ytan är ca 70 m².
Lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- och näridrottsplatser

Anslag för lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- näridrottsplatser är fördelade på Tekniska nämnden,
Fritidsnämnden och Fastighetsnämnden. I planeringen av dessa insatser har kommunstyrelsen ett
samordningsansvar för att dessa investeringar görs med ett helhetsperspektiv för samhällsutvecklingen. De
planeringsmöten som redan sker mellan nämnderna skall fortsätta.
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Foto: Smålandsbilder

gislaved.se

Taxesammanställning Gislaveds kommun 2014
Taxor som gäller 2014 samt de förändringar som är gjorda sedan 2013.
KS 2013-11-05

[Skriv text]

Kort sammanfattning per nämnd:
Kulturnämnden

Inflationsuppräkning med i snitt 1,9 %

sid 3

Fritidsnämnden

inga taxeförändringar

sid 5

Socialnämnden

inga taxeförändringar,
enbart indexuppräkning

Tekniska nämnden

sid 13

Rörlig avgift VA, från 20,88 inkl
moms till 21,50 inkl moms
Fasta avgifter VA, se bilaga, bilaga 4

Räddningsnämnden

sid 18

inga taxeförändringar
(beslutad översyn)

sid 29

Kommunstyrelsen

inga taxeförändringar

sid 33

Bygg- och miljönämnden

Höjd timtaxa från 750 kr till 850 kr,

Barn- och utbildningsnämnden

[Skriv text]

för övrigt se bilaga 1, 2 och 3

sid 36

inga taxeförändringar

sid 37

Kulturnämnd

Fastställd taxa 2013
exkl moms

Fastställd taxa
2013inkl moms

Förslag taxa
2014 exkl moms

Fastställd taxa
2014 inkl moms

per termin

Bild
TAXA:
430,00

440,00

Dramalek

430,00

440,00

Teater steg I, 10-12 år

430,00

440,00

Teater steg II, steg 13-15 år

430,00

440,00

Teater steg III, 16-20 år

430,00

440,00

Improvisation 13 år-

430,00

440,00

Dansmix. 6-7 år

430,00

440,00

Dansmix 8-9 år

430,00

440,00

Balett N 12 år-

430,00

440,00

Balett F 1år-

580,00

590,00

Streetdance, 10-13 år

430,00

440,00

Showdance, 10-13 år

430,00

440,00

Break N 10år-

430,00

440,00

Break F, 10 år-

430,00

440,00

Showdance N/F, 14 år -

580,00

590,00

Jazzdans F/M

580,00

590,00

Streetdance N/F, 14 år-

580,00

590,00

Streetdance F/M 14 år[Skriv text]

580,00

590,00

Bild/foto 13-16 år

Teater
TAXA:

Dans
TAXA:

N = Ny
F = Fortsättning
N/F = Inga förkunskaper eller mindre än fem terminer
F/M = Minst fem terminers förkunskaper och/eller goda tekniska förkunskaper.
Syskonrabatt
1:a barnet betalar fullt pris
2:a barnet får 100 kr i rabatt.
3:e barnet och fler får 200 kr i rabatt per barn.
Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp
Vid deltagande i två grupper utgår 100 kr i rabatt på den sammanlagda avgiften.
Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 250 kr rabatt på den sammanlagda avgiften.

[Skriv text]

Fritidsnämnd

Fastställd taxa 2013
exkl moms

Fastställd taxa 2013
inkl moms

Förslag taxa
2014 exkl moms

Förslag taxa 2014
inkl moms

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

350,00 oförändrad
150,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

1 200,00 oförändrad
500,00 oförändrad
1 800,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

Kursavgift, vuxen (per kurs)
Kursavgift, barn (per kurs)

700,00 oförändrad
350,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

Kursavgift, babysim 2 (per kurs)

500,00 oförändrad

oförändrad

Kursavgift, babysim "drop in" 2 (per tillfälle)

60,00 oförändrad

oförändrad

Psolarie (per tillfälle)

20,00 oförändrad

oförändrad

Simhallar och tempererade utomhusbad
TAXA:
Kontantbad, vuxen
Kontantbad, ungdom under 20 år

Kontantbad, barn under 9 år
Kontantbad, familj 1
Rabattkort, vuxen (10 bad)

Rabattkort, ungdom under 20 år (10 bad)
Årskort, vuxen
Årskort, ungdom under 20 år
Årskort, familj 1

[Skriv text]

40,00
20,00
0,00
100,00

Uthyrning, handduk/badlakan
Uthyrning, badbyxor/baddräkt
Uthyrning, flytväst (per dygn)

20,00 oförändrad
20,00 oförändrad
20,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

80,00
35,00
50,00
25,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

125,00
160,00
680,00
850,00
450,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

Lokal bidragsberättigad förening
Stor bassäng, mån-tors (per timme)

Stor bassäng, fre-sön (per timme)
Liten bassäng, mån-tors (per timme)
Liten bassäng, fre-sön (per timme)
Övriga

3

25-metersbana (per timme)
50-metersbana (per timme)
Anderstorps simhall (per timme)
Gislebadet
Smålandsstenars simhall

Vid publikarrangemang debiteras 30% av bruttointäkterna, dock minst 750 kr
om inte annat avtalats.

1

Familj definieras som "ett hushåll bestående av ett föräldrapar och deras
barn".
2

Inklusive en vuxen

3

privatpersoner och företag hyr utanför ordinarie öppethållande, inkl 1
badmästare, för extra badmästare debiteras 400 kr/tim
[Skriv text]

Hälsolyftet (inkl bad)
TAXA:
Årskort, vuxen
Årskort ungdom 16-19 år
65+ 4

2 000,00 oförändrad
1 500,00 oförändrad
800,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

Halvårskort, vuxen
Halvårskort, ungdom 16-19 år
65+ 4

1 200,00 oförändrad
900,00 oförändrad
480,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

200,00 oförändrad

oförändrad

Sommarkort, studerande 5

Vid förnyelse av årskort lämnas 100 kr i rabatt. Gammalt kort måste uppvisas.

Vid företagsköp är var tionde kort gratis.

4

gäller mån-fre 07.00-14.00, bad ingår ej

5

gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort

[Skriv text]

Sporthallar
TAXA:
Lokal bidragsberättigad förening

Stor hall, mån-tors (per timme)
Stor hall, fre-sön (per timme)
Halv/liten hall, mån-tors (per timme)
Halv/liten hall, fre-sön (per timme)

Motionsrum, (per timme)
Omklädningsrum, mån-tors (per timme)
Omklädningsrum, fre-sön (per timme)
Klubbrum, mån-tors (per timme)
Klubbrum, fre-sön (per timme)

80,00
35,00
50,00
25,00
30,00
50,00
25,00
50,00
25,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

200,00
100,00
110,00
35,00
55,00
110,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

Övriga
Stor hall (per timme)
Halv/liten hall (per timme)

Motionsrum (per timme)
Motionsrum, delat nyttjande (per timme)
Omklädningsrum
Klubbrum
Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr
om inte annat avtalas.

[Skriv text]

Ishallen
TAXA:
Lokal bidragsberättigad förening

Hel hall, mån-tors (per timme)
Hel hall, fre-sön (per timme)

80,00 oförändrad
35,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

750,00 oförändrad
375,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

80,00
35,00
250,00
400,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

220,00 oförändrad
350,00 oförändrad
600,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

Övriga

Hel hall, utomstående förening (per timme)
Hel hall, lokalt korplag 6 (per timme)
Vid publikarrangemang debiteras 30% avbruttointäkterna, dock minst 750 kr
om inte annat avtalats.
Föreningstaxa gäller under öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad
och eventuell städkostnad.

Utomhusanläggningar
TAXA:
Lokalbidragsberättigad förening

Gräsplan, mån-tors (per timme)
Gräsplan, fre-sön (per timme)
Konstgräsplan, 7-manna 7
Konstgräsplan, 11-manna 7
Övriga

Gräsplan
Konstgräsplan, 7-manna 7
Konstgräsplan, 11-manna 7

[Skriv text]

Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn)

Torvskärare
Sandspridare
Dressnät
Markluftare 1
Markluftare 2
Resultatklocka
Högtalare

176,00
176,00
44,00
88,00
132,00
176,00
44,00

220,00
220,00
55,00
110,00
165,00
220,00
55,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

280,00
1 600,00
560,00
560,00
1 120,00
296,00
280,00
208,00

350,00
2 000,00
700,00
700,00
1 400,00
370,00
350,00
260,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

Maskinuthyrning inkl personal

Gödsling (per plan)
"Geniet" (per plan)
Luftning (per plan)
Sandspridning (per plan)
Sandspridning + lastare (per plan)
Gräsklippare (per timme)
Traktor (per timme)
Övriga arbeten (per man och timme)
6

lag anslutet till seriespel för mjukhockey

7

gäller perioden 1 nov-30 april, övrig tid se gräsplan

[Skriv text]

GGVV-taxa
TAXA:
100,00 oförändrad
130,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

Sporthall, halv/liten hall (per timme)

100,00 oförändrad
100,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

Ishall, hel hall (per timme)

100,00 oförändrad

oförändrad

Konstgräsplan, 7-manna (per timme)
Konstgräsplan, 11-manna (per timme)

350,00 oförändrad
600,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

Simhall, 25-metersbana (per timme)

Simhall, 50-metersbana (per timme)
Sporthall, stor hall (per timme)

Övrig taxepolitik
TAXA:
Vid speciella tillfällen och under kortare tidsperioder medges fritidsnämnden
besluta om speciella hyresvillkor. Speciella tillfällen kan t ex vara en riktad
marknadsföringskampanj under lågsäsong för att höja intresset för en speciell
verksamhet eller ett större föreningsläger där paketpris på mat, logi och
träningskostnader efterfrågas.

[Skriv text]

Föreningslokaler som hyrs på årsbasis
TAXA:
Anderstorp

Gymnastikföreningen Gnistan
Anderstorps Skytteklubb

18 500,00 oförändrad
8 000,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

3 300,00 oförändrad

oförändrad

5 600,00 oförändrad
1 500,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

9 600,00 oförändrad
4 200,00 oförändrad
3 700,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

Broaryd

Södra Hestra U-Skytteklubb
Reftele (Rönneljung)
Reftele Gymnastik- och idrottsförening
- tillgång till klubblokal
- tillgång till tvättmaskiner mm
Gislaved
Gislaveds Skytteklubb
Gislaveds Storband
Gislaveds Sportdykarklubb

Gislaveds Sportklubb
- kanslilokal i Gislerinken
- användande av tvättmaskiner
- cafeteria med bredvidutrymmen
Furutopp
Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en tredjedel
till Västbo Reumatikerförening och en tredjedel till övriga handikappföreningar.

[Skriv text]

7 800,00
1 500,00
0,00
18 000,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

Socialnämnd

Fastställd taxa 2013
exkl moms

Fastställd taxa
2013inkl moms

Förslag taxa 2014 exkl
moms

Förslag taxa 2014 inkl
moms

ÄO, Omsorgen och psykiatri
TAXA:
Matpriser för pensionärer och anhöriga
Lunch pensionär (exkl efterrätt och måltidsdryck)
Lunch anhörig (exkl efterrätt och måltidsdryck)
Läsk/lättöl
Efterrätt

41,07
53,57
5,36
3,57

46
60
6
4

fastställda avgifter för insatser beviljade enligt
SoL (Socialtjänstlagen)
Maxtaxa (högkostnadsskyddet)

1 780

1 780

1 776

1 776

202

202

202

202

212

212

212

212

2 942

2 942

KPI okt

KPI okt

Matdistribution (portion)
Distributionsavgift matdistribution (portion)

46
5

46
5

KPI okt
KPI okt

KPI okt
KPI okt

Korttidsplats/växelvård, kost kostnad/dygn
Korttidsplats/växelvård, avgift för omvårdnad
kostnad dygn

98

98

KPI okt

KPI okt

59

59

Avgift för hemtjänst/omvårdn i ordinärt boende
Timtaxa (dock maximalt 1776 kr/mån.)

KPI okt
KPI okt
KPI okt
KPI okt

KPI okt
KPI okt
KPI okt
KPI okt

Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende
(vårdbostad) tas ut med maximalt 1776 kr per månad
Avgift för trygghetslarm, per månad
Helkost i särskilt boende (vårdbostad),
månadsabonnemang

[Skriv text]

59

59

Kost vid dagverksamhet för personer med
demenssjukdom, lunch

46

46

KPI okt

KPI okt

46

46

KPI okt

KPI okt

-

-

Fastställd kostnad för kost i samband med
insatser
enligt LSS
Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch

Avgift Hemsjukvård
Registrerad mottagare av hemsjukvård-Kr/månad
Hembesök av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal, ej registrerad mottagare, /besök
Utprovning av hjälpmedel som ej görs i samband med
hembesök. (Gäller ej person som är registrerad som
mottagare av hemsjukvård)

300 kr

300 kr

150 kr

150 kr

150 kr

150 kr

175 kr
200 kr
120 kr

175 kr
200 kr
120 kr

IFO
TAXA:
Avgifter vid boende på Henjahemmet, per dygn
Egenavgift familjerådgivning, per besök
Avgift fixartjänst AMO, per timme

[Skriv text]

175 kr
200 kr
120 kr

175 kr
200 kr
120 kr

Alkoholtillstånd m.m.
TAXA: Tillsyn och prövning enl alkohollagen
Nyansökningar
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap
Stadigvarande serveringstillstånd för catering slutna
sällskap
Stadigvarande serveringstillstånd tillverkningsställe
(provsmakning)
Stadigvarande serveringstillstånd gemensamt
serveringsutrymme
Utökade tillstånd
Stadigvarande serveringstillstånd finns. Gäller ex
uteservering, fler dryckesslag, serveringstider mm
Tillfälliga serveringstillstånd
Till allmänheten, 1 dag
För varje tillkommande dag samma ansökan
För provsmakning vid arrangemang, 1 dag
För varje tillkommande dag samma ansökan
Gemensamt serveringsutrymme
Utökad serveringstid (per dag)
Utökad serveringsyta (per dag)
Till slutna sällskap, 1 dag
För varje tillkommande dag samma ansökan (max 9
tillfällen per år)

[Skriv text]

8 455 kr
7 565 kr

8 455 kr
7 565 kr

8 436 kr
7 548 kr

8 436 kr
7 548 kr

7 565 kr

7 565 kr

7 548 kr

7 548 kr

7 565 kr

7 565 kr

7 548 kr

7 548 kr

2 225 kr

2 225 kr

2 220 kr

2 220 kr

4 005 kr

4 005 kr

3 996 kr

3 996 kr

4 005 kr
445 kr
4 005 kr
445 kr
1 335 kr
445 kr
445 kr
890 kr

4 005 kr
445 kr
4 005 kr
445 kr
1 335 kr
445 kr
445 kr
890 kr

3 996 kr
444 kr
3 996 kr
444 kr
1 332 kr
444 kr
444 kr
888 kr

3 996 kr
444 kr
3 996 kr
444 kr
1 332 kr
444 kr
444 kr
888 kr

225 kr

225 kr

222 kr

222 kr

Tillsynsavgifter
Stadigvarande tillstånd slutna sällskap, catering mm
(per år)
Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag
För varje tillkommande dag samma ansökan
Detaljhandel eller servering av folköl (per år)
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Spritdrycker, inköpta liter (föregående års inköp)
0-50
51-200
201-500
501-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001Vin, inköpta liter (föregående års inköp)
0-100
101-500
501-1000
1001-2000
2001-4000
4001-7000
7001-10000
10000-

[Skriv text]

1 780 kr
1 335 kr
445 kr
1 200 kr

1 780 kr
1 335 kr
445 kr
1 200 kr

1 776 kr
1 332 kr
444 kr
1 199 kr

1 776 kr
1 332 kr
444 kr
1 199 kr

890 kr
1 557 kr
2 670 kr
4 005 kr
5 785 kr
7 565 kr
9 790 kr
11 570 kr

890 kr
1 557 kr
2 670 kr
4 005 kr
5 785 kr
7 565 kr
9 790 kr
11 570 kr

888 kr
1 554 kr
2 664 kr
3 996 kr
5 772 kr
7 548 kr
9 768 kr
11 544 kr

888 kr
1 554 kr
2 664 kr
3 996 kr
5 772 kr
7 548 kr
9 768 kr
11 544 kr

890 kr
1 557 kr
2 670 kr
3 560 kr
4 450 kr
5 340 kr
6 675 kr
8 100 kr

890 kr
1 557 kr
2 670 kr
3 560 kr
4 450 kr
5 340 kr
6 675 kr
8 100 kr

888 kr
1 554 kr
2 664 kr
3 552 kr
4 440 kr
5 328 kr
6 660 kr
7 992 kr

888 kr
1 554 kr
2 664 kr
3 552 kr
4 440 kr
5 328 kr
6 660 kr
7 992 kr

Andra jästa drycker, inköpta liter (föregående års
inköp)
0-100
101-500
501-1000
1001-2000
2001-4000
4001-7000
7001-10000
10000Starköl, inköpta liter (föregående års inköp)
0-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-30000
30001De olika dryckesslagen läggs ihop
Max tyillsynsavgift är 25 000 kr/år
Avgifterna för ansökan och tillsyn grundar sig på
prisbasbeloppet
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890 kr
1 557 kr
2 670 kr
3 560 kr
4 450 kr
5 340 kr
6 675 kr
8 100 kr

890 kr
1 557 kr
2 670 kr
3 560 kr
4 450 kr
5 340 kr
6 675 kr
8 100 kr

888 kr
1 554 kr
2 664 kr
3 552 kr
4 440 kr
5 328 kr
6 660 kr
7 992 kr

888 kr
1 554 kr
2 664 kr
3 552 kr
4 440 kr
5 328 kr
6 660 kr
7 992 kr

890 kr
1 557 kr
2 670 kr
4 005 kr
5 785 kr
7 565 kr
9 790 kr
11 570 kr

890 kr
1 557 kr
2 670 kr
4 005 kr
5 785 kr
7 565 kr
9 790 kr
11 570 kr

888 kr
1 554 kr
2 664 kr
3 996 kr
5 772 kr
7 548 kr
9 768 kr
11 544 kr

888 kr
1 554 kr
2 664 kr
3 996 kr
5 772 kr
7 548 kr
9 768 kr
11 544 kr

Teknisk nämnd

Fastställd taxa 2013
exkl moms

Fastställd taxa 2013
inkl moms

Förslag taxa
2014 exkl moms

Förslag taxa 2014
inkl moms

VA-verksamhet
TAXA: Dnr: KS.2009.223, Antagen av KF 2010-09-30, § 102, Gäller fr o m 201101-01, Ingen ändring för 2014
V=Vatten
S=Spillvatten (leds till reningsverk)
D=Dagvatten (nederbörd, leds till vattendrag)
Df=Dagvatten fastighet (ansluten till dagvattentjänsten)
Dg=Dagvatten gata (avvattning av, gator, torg och allmän platsmark)

ANSLUTNINGSAVGIFTER
Bostadsfastighet
A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S och Df

20 800,00

26 000,00 oförändrad

oförändrad

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V,
S och Df
C: En avgift per m² tomtyta

32 500,00

40 625,00 oförändrad

oförändrad

10,00
6 400,00

12,50 oförändrad
8 000,00 oförändrad

59 700,00

74 625,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S och Df
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V,
S och Df
C: En avgift per m² tomtyta

20 800,00

26 000,00 oförändrad

oförändrad

32 500,00

40 625,00 oförändrad

oförändrad

16,00

Totalt tillsammans exkl C

53 300,00

20,00 oförändrad
66 625,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

D: En avgift per lägenhet
Totalt tillsammans exkl C
Annan fastighet

[Skriv text]

Bostadsfastighet V, S
A: En avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S
B: En avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
C: En avgift per m² tomtyta
D: En avgift per lägenhet
Totalt tillsammans exkl C
Annan fastighet V, S
A: En avgift avseende framdragning av
varjeuppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S
B: En avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
C: En avgift per m² tomtyta
Totalt tillsammans exkl C
Bostadsfastighet V
A: En avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V
B: En avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V
C: En avgift per m² tomtyta
D: En avgift per lägenhet
Totalt tillsammans exkl C
[Skriv text]

17 680,00

22 100,00 oförändrad

oförändrad

26 000,00
10,00
6 400,00
50 080,00

32 500,00
12,50
8 000,00
62 600,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

17 680,00

22 100,00 oförändrad

oförändrad

26 000,00
16,00
43 680,00

32 500,00 oförändrad
20,00 oförändrad
54 600,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

14 560,00

18 200,00 oförändrad

oförändrad

9 750,00
4,00
2 560,00

12 187,50 oförändrad
5,00 oförändrad
3 200,00 oförändrad
33 587,50 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

26 870,00

Annan fastighet V
A: En avgift avseende framdragning av
varjeuppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V

14 560,00

18 200,00 oförändrad

oförändrad

9 750,00

B: En avgift avseende upprättande av varje
C: En avgift per m² tomtyta

6,40

12 187,50 oförändrad
8,00 oförändrad

Totalt tillsammans exkl C

24 310,00

30 387,50 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

14 560,00

18 200,00 oförändrad

oförändrad

16 250,00

20 312,50 oförändrad
7,50 oförändrad

uppsättning förbindelsepunkter för V

Bostadsfastighet S
A: En avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för S
B: En avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för S
C: En avgift per m² tomtyta
D: En avgift per lägenhet
Totalt tillsammans exkl C

3 840,00

4 800,00 oförändrad

34 650,00

43 312,50 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

14 560,00

18 200,00 oförändrad

oförändrad

16 250,00

oförändrad
oförändrad
oförändrad

6,00

Annan fastighet S
A: En avgift avseende framdragning av
varjeuppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för S
B: En avgift avseende upprättande av varje
C: En avgift per m² tomtyta

9,60

20 312,50 oförändrad
12,00 oförändrad

Totalt tillsammans exkl C

30 810,00

38 512,50 oförändrad

uppsättning förbindelsepunkter för S

[Skriv text]

Bostadsfastighet Df
A: En avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för Df

14 560,00

18 200,00 oförändrad

oförändrad

6 500,00

8 125,00 oförändrad
0,00

oförändrad

B: En avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för Df
C: En avgift per m² tomtyta

0,00

D: En avgift per lägenhet

0,00

Totalt tillsammans exkl C

0,00

21 060,00

26 325,00 oförändrad

oförändrad

14 560,00

18 200,00 oförändrad

oförändrad

6 500,00

oförändrad
oförändrad

Annan fastighet Df
A: En avgift avseende framdragning av
varjeuppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för Df
B: En avgift avseende upprättande av varje
C: En avgift per m² tomtyta

0,00

8 125,00 oförändrad
0,00

Totalt tillsammans exkl C

21 060,00

26 325,00 oförändrad

uppsättning förbindelsepunkter för Df
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BRUKNINGSAVGIFTER
Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V+S

5 200,00

6 500,00

5 360,00

6 700,00

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V

2 150,00

2 687,50

2 220,00

2 775,00

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet S

3 050,00

3 812,50

3 140,00

3 925,00

1 520,00

1 900,00

1 570,00

1 962,50

16,70

20,88

17,20

21,50

Rörlig avgift per m³ V

6,65

8,32

6,85

8,56

Rörlig avgift per m³ S

10,05

12,57

10,35

12,94

Bostadsfastighet
Fast avgift per år och mätare
Rörlig avgift per m³ V+S

Avgift per år och m² tomtyta

Annan fastighet
Fast avgift per år och mätare

0,15

0,1875 oförändrad

oförändrad

1 520,00

1 900,00

1 570,00

1 962,50

16,70

20,88

17,20

21,50

Rörlig avgift per m³ V

6,65

8,32

6,85

8,56

Rörlig avgift per m³ S

10,05

12,57

10,35

12,94

Rörlig avgift per m³ V+S

Avgift per år och m² tomtyta
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0,15

0,1875 oförändrad

oförändrad

Va-taxa 2013 utan
moms (kr)

a)

b)
c)
d)

en fast avgift per år och mätare
qn 2,5
qn 6
qn 10
dn 50-80 mm
dn 100 mm
dn 150 mm
brandposthuvud kr/mån gäller även tillfällig mätare
undermätare qn 2,5-6
undermätare qn 10-150
en avgift per m3 levererat vatten
en avgift per m3 mottaget spillvatten
V+S
en avgift per år och lägenhet i flerfamiljsfastighet*
en avgift per år och m2 tomtyta

[Skriv text]

Va-taxa 2013
med moms (kr)

Avrundad
avgift 2014
utan moms
(kr)

Avrundad avgift
2014 med
moms (kr)

1 520,00
3 250,00
7 600,00
16 300,00
32 500,00
54 500,00
220,00

1 900,00
4 062,50
9 500,00
20 375,00
40 625,00
68 125,00
275,00

1 570,00
3 350,00
7 830,00
16 790,00
33 480,00
56 150,00
230,00

1 962,50
4 187,50
9 787,50
20 987,50
41 850,00
70 187,50
287,50

1 520,00
5 450,00
6,65
10,05
16,70

1 900,00
6 812,50
8,31
12,56
20,88

1 570,00
5 620,00
6,85
10,35
17,20

1 962,50
7 025,00
8,56
12,94
21,50

220,00

275,00

230,00

287,50

0,15

0,19

oförändrad

oförändrad

Allmän platsmark
Va-taxa 2013 utan Va-taxa 2013
moms (kr)
med moms (kr)
en avgift per m3 allmän platsmark för bortledning av dagvatten

0,08

0,10

Förslag 2014 Förslag 2014
utan moms
med moms
(kr)
(kr)
oförändrad

oförändrad

Övriga avgifter
Va-taxa 2013 utan Va-taxa 20131
moms (kr)
med moms (kr)

Förslag 2014 Förslag 2014
utan moms
med moms
(kr)
(kr)

Nedtagning av vattenmätare

300

375

310

387,50

Uppsättning av vattenmätare

300

375

310

387,50

Avstängning av vattentillförsel

300

300

310

310

Påsläpp av vattentillförsel

300

300

310

310

Undersökning av vattenmätare

200

250

210

262,50

Länsning av vattenmätarbrunn

300

375

310

387,50

Förgävesbesök

300

375

310

387,50

Nedtagning och uppsättning av sönderfrusen vattenmätare

[Skriv text]

500 + kostnad för
mätaren

625 + kostnad för 520 + kostnad
mätaren
för mätaren

650 + kostnad
för mätaren

Renhållningsverksamhet
TAXA: Dnr: KS.2013.49, Antagen av KF 2013-04-25, § 56, Gäller fr o m 2013-0601, Se bifogat dokument (6 sidor), Ingen ändring för 2014

SLAMTÖMNING
Ordinarie tömning
Slamavskiljare 0-5 m³
Slamavskiljare 5-10 m³

600,00

750,00 oförändrad

1 100,00

1 375,00 oförändrad
750,00 oförändrad

Sluten tank 0-5 m³

600,00

Fettavskiljare per ton

800,00

Avgift för extra slang vid avloppsbrunn belägen mer än 20 meter från bilväg, per
10 m

40,00

1000,00 oförändrad
50,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

Extra tömning
Slamavskiljare 0-5 m³ inom en vecka

1 000,00

Slamavskiljare 0-5 m³ inom en dag

1 540,00

Sluten tank 0-5 m³ inom en vecka

1 000,00

Sluten tank 0-5 m³ inom en dag

1 540,00

1 250,00 oförändrad
1 925,00 oförändrad
1 250,00 oförändrad
1 925,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

HUSHÅLLSAVFALL
Tätort/landsbygd avgift per år
140 l kärl en gång var 14 dag

1 068,00

960,00 oförändrad
1 335,00 oförändrad

140 l kärl en gång varje vecka

1 876,00

2 345,00 oförändrad

190 l kärl en gång var 4 vecka

868,00

140 l kärl en gång var 4 vecka

768,00

190 l kärl en gång var 14 dag

1 316,00

1 085,00 oförändrad
1 645,00 oförändrad

190 l kärl en gång varje vecka

2 400,00

3 000,00 oförändrad
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oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

370 l kärl en gång var 4 vecka

1 184,00

370 l kärl en gång var 14 dag

1 920,00

1 480,00 oförändrad
2 400,00 oförändrad

370 l kärl en gång varje vecka

3 552,00

4 440,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

660 l kärl en gång var 14 dag

3 700,00

660 l kärl en gång varje vecka

7 200,00

4 625,00 oförändrad
9 000,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

815,00 oförändrad
520,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

895,00 oförändrad
575,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad

Fritidshus
140 l kärl 10 ggr/år

652,00

140 l kärl 5ggr/år

416,00

190 l kärl 10 ggr/år

716,00

190 l kärl 5 ggr/år

460,00

370 l kärl 10 ggr/år

960,00

370 l kärl 5 ggr/år

668,00

1 200,00 oförändrad
835,00 oförändrad

1 584,00

1 980,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad

Per container vid veckotömning

22 438,00

Per container vid 14 dagarstömning

13 666,00

28 047,50 oförändrad
17 082,50 oförändrad

oförändrad
oförändrad

790

987,50 oförändrad

oförändrad

204,00

255,00 oförändrad

oförändrad

660 l kärl 10 ggr/år
HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER
Fast del

Rörlig del
Per hämtat ton
Latrin kostnad/tömning

[Skriv text]

INDUSTRIAVFALL
Deponiavgift /ton

1 000,00

Brännbart sorterat/ton

1 000,00

Brännbart osorterat/ton

1 400,00

Gips/ton

1 000,00

Glas (rutor m.m)/ton

1 000,00

Trädgårdsavfall/ton
Träavfall impregnerat
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1 250,00 oförändrad
1 250,00 oförändrad
1 750,00 oförändrad
1 250,00 oförändrad

200,00

1 250,00 oförändrad
250,00 oförändrad

1 500,00

1 875,00 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

Upplåtande av offentlig/allmän plats
TAXA: Antagen av KF 2011-10-27, § 137, Gäller fr o m 2012-01-01, Ingen
ändring 2013
TORGHANDEL & MARKNADSPLATSEN
1. Saluplats grundavgift för varje torghandelstillfälle (max 3 m djup)

Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 meter ( max 3 m djup )

120,00

150,00 oförändrad

oförändrad

30,00

37,50 oförändrad

oförändrad

120,00

150,00 oförändrad
25,00 oförändrad

10,00

150,00 oförändrad
12,50 oförändrad

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

1 200,00

1 500,00 oförändrad

oförändrad

2,00

2,50 oförändrad

oförändrad

500,00

625,00 oförändrad

oförändrad

2. Vid återkommande bokningar sker debitering enligt följande:

0-10 bokningar enligt punkt 1
11-20 bokningar grundavgift samt för varje påbörjad meter

20,00
21 bokningar och därutöver grundavgift
samt för varje påbörjad meter utöver 3 meter
Hyresavgift för Marknadsplatsen, Gislaved 3 dygn
3. För upplag material och schaktmassor, uppställning av manskapsbodar,
container och byggnadsställning.
Kr/m2/vecka
Minsta avgift per tillfälle
Övriga villkor se "Taxa för upplåtande av offentlig plats/allmän plats i Gislaveds
kommun"

[Skriv text]

120,00

Räddningsnämnd
TAXA:
Debitering
För utförda tjänster debiteras lägst en timma/tillfälle, därefter varje påbörjad
halvtimme. Avgifterna inkluderar administration
Moms
Momsfrihet gäller för myndighetsutövning såsom, brandsyn, tillsyn samt
larmabonnemang. Momsfrihet gäller även internt inom kommunen. Moms
tillkommer för övriga tjänster.
Indexuppräkning
Fastställd: Gislaved Kf 2004-11-18, Kf § 87, Gnosjö 2004-11-25, Kf § 88.
Avgifterna gäller från och med 2011-01-01. Avgifterna uppräknas 1 januari varje
år med index för oktober föregående år som basmånad.
Avvikelser
Räddningschefen, eller den han därtill delegerar, äger rätt att träffa avtal om
rabatterade avgifter för större uppdrag åt företag, myndigheter, organisationer och
enskilda.

Inom räddningstjänstsamarbetet, Räddsam-F, tillämpas priser överenskomna
mellan medlemskommunerna
[Skriv text]

Fastställd taxa 2013
exkl moms

Fastställd taxa 2013
inkl moms

Förslag taxa
2014 exkl moms

Förslag taxa 2014
inkl moms

Personal
A. Servicearbete
Ex) Larmprovning, Säkerhetsvakt, Övriga externa arbeten.
Vardag dagtid, normalt kl 07.00 – 16.00. (inkl PO, OH, Adm)

362 kr/tim

Övrig tid samt när personal med övertidsersättning måste inkallas.

660 kr/tim

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

Bilkostnad tillkommer

B. Utbildning
Vardag dagtid, normalt kl 07.00 – 16.00. (inkl PO, OH, Adm)

500 kr/tim

Övrig tid

830 kr/tim

Kurser offereras. Se nedan.

C. Brandteknisk konsultation
Ex) Hantering av instruktioner och intyg, riskanalyser, brandskyddsdokumentationer,
Vardag dagtid, normalt kl 07.00 – 16.00. (inkl PO, OH, Adm)
Övrig tid

756 kr/tim
1 193 kr/tim

D. Myndighetsutövning
Ex) Tillsyn, Tillståndshantering, Remisshantering
Vardag dagtid, normalt kl 07.00 – 16.00. (inkl PO, OH, Adm)
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756 kr/tim

Automatiska brandlarmsanläggningar
Larm ej orsakat av brand
Åtgärder i samband med larm ej orsakat av brand, samt åtgärder i samband med felsignal

3 500 kr

3 588 kr

1 000 kr

1 000 kr

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

Abonnemangsavgift
Avgift per år inklusive dokumentation, nyckelboxhantering och viss orientering

Servicearbete
Uthyrning i regel alltid tillsammans med rtj-personal.
Km-kostnad inräknad där ej annat sägs.
Hävare, släckbil, tankbil personalkostnad tillkommer

431 kr/tim

oförändrad

oförändrad

Båt inkl trailer och dragfordon personalkostnad tillkommer

287 kr/tim

oförändrad

oförändrad

Terränghjuling inkl trailer och dragfordon personalkostnad tillkommer

287 kr/tim

oförändrad

oförändrad

Värmekamera Fordon och personalkostnad tillkommer

348 kr/tim

oförändrad

oförändrad

770 kr/lass

oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad

oförändrad
oförändrad

Vattentransport 7 m 3. inkl. vatten, fylln i brunn, fordon, mtrl och personal
Vardag dagtid, normalt kl 07.00 – 16.00.
Övrig tid

1 000 kr/lass

Spolning av spetsar inkl. vatten, fordon, mtrl och personal
Vardag dagtid, normalt kl 07.00 – 16.00.
Övrig tid

Restvärdesräddning debiteras enligt avtal med Larmtjänst
[Skriv text]

770 kr/tim
1 000 kr/tim

Fordon och materiel
Uthyrning i regel utan rtj-personal.
Uppkomna skador på materiel debiteras motsvarande reparationskostnad
Transportbil m flak inkl km-kostnad

287 kr/tim

oförändrad

oförändrad

Personbil, minibuss, fordonskostnad

4,7 kr/km

oförändrad

oförändrad

Brandslang per längd normalt högst 1 vecka, Minsta debitering 3 dygn

62kr/dygn

oförändrad

oförändrad

Elverk Motorspruta

287 kr/tim

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

Luftavfuktare, länspump, vattensugare, rökfläkt

287 kr/dygn

Rökätare
Handbrandsläckare Vatten (fyllning tillkommer 200 kr)

112 kr/dygn
112 kr /dygn

oförändrad

oförändrad

oförändrad

oförändrad

Handbrandsläckare Skum (fyllning tillkommer 225 kr)

110 kr /dygn

oförändrad

oförändrad

Handbrandsläckare Pulver (fyllning tillkommer 300 kr)

110 kr /dygn

oförändrad

oförändrad

Handbrandsläckare CO2 (fyllning tillkommer 450 kr)

110 kr /dygn

oförändrad

oförändrad

Utbildning
Kurskostnad offereras beroende på önskat innehåll.
Kursverksamhet som bedrivs i samverkan med Svenska brandskyddsföreningen.
faktureras enl SBF rekommenderade kurskostnader.

Övrigt
Företagsavtal - enligt offert
Övningsfält enligt offert
Insatser annan kommun i länet enl. Räddsam F taxa
Insatser annan kommun i länet enl. MSB taxa
[Skriv text]

Kommunstyrelse

Förslag taxa 2013 exkl
moms

Förslag taxa 2013 inkl
moms

Förslag taxa
2014 exkl moms

Förslag taxa 2014
inkl moms

2kr/kvm

2kr/kvm
min 500
kr/tillfälle

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

0 kr Oförändrat
0 kr Oförändrat

Oförändrat
Oförändrat

Oförändrat
Oförändrat

Oförändrat
Oförändrat

Exploateringsverksamhet
TAXA: Taxa för upplåtelse av allmänplatsmark KF§137 2011-10-27
Taxa för upplåtande av offentlig allmän plats,

TAXA: Taxa för externa tjänster KF§137 2008-11-20 §154

Taxa för värdeintyg

Tomter sålda av
Gislaveds kommun
borde vara
undantagna för att 500 kr vid
få en likställighet
externa
mellan köpare
försäljningar

Redovisning av småhustomter till byggföretag. Grundbelopp
Tillägg per ort

TAXA: Taxor för tomtförsäljning industrimark KF§154 2008-11-20
Gislaved, Anderstorp och smål.stenar
Övriga orter
I centrala lägen och/eller vid större allmän väg tillämpas prissättning grundat på
förhandling i varje enskilt fall respektive lägestillägg om 20% I det fall marken är
grovplaneread tillkommer avgift för detta
Kostnad för fastighetsbildning tillkommer
[Skriv text]

0 kr
0 kr

54 kr/kvm
54 kr/kvm

54 kr/kvm
40 kr/kvm

TAXA: Taxor för tomtförsäljning småhus KF§154 2008-11-20
Gislaved, Anderstorp, Smål.stenar
Övriga orter
Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning

96 kr/kvm
69 kr/kvm
12 000 kr

96 kr/kvm Oförändrat
69 kr/kvm Oförändrat
12 000 kr Oförändrat

Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat

TAXA: Taxor för tomtförsäljning för flerbostadshus KF§154 2008-11-20

Prissättning grundat på förhandling i varje enskilt fall.

Prissättning
grundat på
förhandling i varje
enskilt fall.

Prissättning
grundat på
förhandling i
varje enskilt fall.

Oförändrat

Oförändrat

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer

Kostnad för
fastighetsbildning
tillkommer

Kostnad för
fastighetsbildning
tillkommer
Oförändrat

Oförändrat

58,75
65 kr

58,75 Oförändrat
65 kr Oförändrat

Oförändrat
Oförändrat

A. Detaljplanelagda områden
B Områden utanför detaljplan

0 kr

0 kr Oförändrat
Oförändrat

Oförändrat
Oförändrat

B1 Områden där mycket aktivitet pågår, ex elljusspår

0 kr

0 kr Oförändrat

Oförändrat

50 kr
59 kr
59 kr

50 kr Oförändrat
59 kr Oförändrat
59 kr Oförändrat

Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat

375 kr
100 kr

375 kr Oförändrat
100 kr Oförändrat

Oförändrat
Oförändrat

TAXA: Jaktarrende KF§106 2000-11-23
Jaktupplåtelse på områden 0-99 (ha)
Jaktupplåtelse på områden 100- (ha)
vid begränsning i jakträtten så reduceras avgiften enligt följande

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt
B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt
B3 Områden utan specefik inskräning
Jordbruksarrenden KF 78-04-04
Åkermark
Betesmark
[Skriv text]

Kontorsservice/Vaktmästeriet
TAXA:Kopieringstaxa KF§ 173 2012-11-22

Avgift för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial

Kopiering av eget medtaget material och material som går att låna hem

Datautskrifter från kommunens webbplatser och databaser

Datautskrifter från andra webbplatser

Kopiering/utskrifter i färg, A4

Kopiering/utskrifter i färg i annat format än A4

[Skriv text]

Sida 1-9, ingen
avgift. Sida 10, 50
kr. Över 10 sidor, 2
kr/sida.
2 kr per sida från
och med första
sidan.
Sida 1-9, ingen
avgift. Sida 10, 50
kr. Över 10 sidor, 2
kr/sida.
2 kr per sida från
och med första
sidan.
4 kr per sida från
och med första
sidan.
4 kr per sida från
och med första
sidan.

Sida 1-9, ingen
avgift. Sida 10, 50
kr. Över 10 sidor,
2 kr/sida.
2 kr per sida från
och med första
sidan.
Sida 1-9, ingen
avgift. Sida 10, 50
kr. Över 10 sidor,
2 kr/sida.
2 kr per sida från
och med första
sidan.
4 kr per sida från
och med första
sidan.
4 kr per sida från
och med första
sidan.

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat

Bygg- och miljönämnd

Fastställd taxa 2013 exkl
moms

Fastställd taxa 2013inkl
moms

Förslag taxa 2014 exkl
moms

Förslag taxa 2014 inkl moms

program eller liknande
TAXA:
Timtaxa för offentlig kontroll av livsmedel

750,00

750,00

Timtaxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Timavgiften till 850 kr/timme enligt tabell 2 i
plan- och bygglovtaxa med mät- och karttaxa
Se särskilda bilagor

[Skriv text]

750,00

850,00

850,00

850,00

850,00

850,00

850,00

Barn- och utbildningsnämnd

Fastställd taxa 2013 exkl
moms

Fastställd taxa
2013inkl moms

Förslag taxa 2014
exkl moms

Förslag taxa 2014
inkl moms

Musikskolan
TAXA:
Gruppundervisning eller enskilt 15-20 min/termin

700

700

Enskilt 30-40 min /per termin

900

900

Suzukiundervisning

1 000

1 000

Vuxen

1100

1 100

200

200

gratis

gratis

Instrumenthyra/termin
Kör/orkester

[Skriv text]

Förskola/fritidshem
TAXA: Maxtaxa
1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 3 -2
-1 % dock högst kr
Barn 1

1 260

1 260

Barn 2

840

840

Barn 3

420

420

Barn 4

0

0

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2,1 1,4 – 0,7 % dock högst kr
Barn 1

882

882

Barn 2

588

588

Barn 3

294

294

Barn 4

0

0

Barn 1

840

840

Barn 2

420

420

Barn 3

420

420

Barn 4

0

0

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2 -1
– 1 % dock högst kr

Det yngsta barnet räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn nummer två, o s v. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
Exempel: En familj har en tvååring och en fyraåring i förskola samt ett barn i fritidshem. Deras avgift blir 3%+1,4%+1% av inkomsten, dock högst 1
260+588+420=2 268 kr/månad
[Skriv text]

[Skriv text]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valberedningens presidium
Sammanträdesdatum
Plats och tid

Tisdagen den 19 november 2013

Beslutande

Ulla Fredriksson (M), ordförande
Rose-Mari Modén (S)

Övriga deltagande

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

2013-11-19

Inger Magnusson, sekreterare

Rose-Mari Modén (S)
Kommunstyrelsekontoret, 2013-11-19
………………………………………………………………….

Paragrafer

22-23

Anna Sam
Ordförande ……………………………………………………………………

Ulla Fredriksson

Justerande

..........................................................................................................................................

Rose-Mari Modén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valberedningens presidium

Sammanträdesdatum

2013-11-19

Paragrafer

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande

Valberedningens kansli

Underskrift

…………………………………………….
Inger Magnusson
Utdragsbestyrkande

22-23

Sida
1 (3)

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valberedningens presidium

Sammanträdesdatum
2013-11-19

Vb § 22

Sida
2

Dnr: KS.2013.1

Val av ny ersättare i socialnämnden
Ärendebeskrivning
Anna Friman (M) har begärt entledigade från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Moderaterna i Gislaveds kommun har nominerat Jonas Ericson (M) som ny
ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna Friman, daterad den 28 oktober 2013
Nominering från Moderaterna i Gislaveds kommun, daterad den 12 november
2013
Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Anna Frimans (M) begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i socialnämnden, samt

att

välja Jonas Ericson (M), Marielundsgatan 22, 332 34 Gislaved, till ny
ersättare i socialnämnden till och med den 31 december 2014.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valberedningens presidium

Sammanträdesdatum
2013-11-19

Vb § 23

Sida
3

Dnr: KS.2013.1

Val av ny ledamot i Gislaveds Jaktvårdskrets
Ärendebeskrivning
Staffan Sjöblom (M) har begärt entledigade från uppdraget som ordinarie ledamot i
Gislaveds Jaktvårdskrets.
Moderaterna i Gislaveds kommun har nominerat Lennart Carlsson (M) som ny
ledamot i Gislaveds Jaktvårdskrets.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Staffan Sjöblom, daterad den 19 november 2013
Nominering från Moderaterna i Gislaveds kommun, daterad den 19 november
2013
Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Staffan Sjöbloms (M) begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ledamot i Gislaveds Jaktvårdskrets, samt

att

välja Lennart Carlsson (M), Bosebo Lunden 1, 332 91 Gislaved, till ny
ledamot i Gislaveds Jaktvårdskrets till och med den 31 december 2014.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-05
Ks §437

Sida
1

Dnr: KS.2013.148

346

Taxa för vatten och avlopp 2014
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 augusti 2013 behandlat förslag till
ny taxa för vatten och avlopp 2014 och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslag till va-taxa daterad den 6 augusti 2013.
Nuvarande va-taxa för Gislaveds kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2011. På grund av
inflationen har kostnaderna ökat med 1,1 % år 2012 och med 1,9 % år 2013 och
därmed behöver va-taxan justeras. Enligt förslaget läggs ökningen på
förbrukningstaxan, både på den rörliga och den fasta delen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 28 augusti 2013, § 79
Förslag till ny taxa för vatten och avlopp i Gislaveds kommun daterad den 6 augusti
2013
Kommunstyrelsen den 24 september 2013, § 372
Taxesammanställning Gislaveds kommun 2014
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2013, § 406
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta taxa och bestämmelser för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning, daterad den 6 augusti 2013, att gälla från och med den 1
januari 2014, samt

att

upphäva nu gällande taxa från och med den 1 januari 2014.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Va-taxa 2014
Va-taxan har varit oförändrad i tre år. Den nuvarande Va-taxan är framtagen till år 2011.
Just nu är vi i en expansiv fas gällande utbyggnad av vatten- och avloppledningar i Gislaveds kommun.
Flera nya investeringsprojekt kommer att byggas under kommande år. Investeringsprojekten ger oss
ökade kostnader för avskrivningar.
De befintliga ledningsnäten är i stort behov av underhåll. Vi har idag över 800 kilometer ledningsnät i
Gislaveds kommun. Vi har nu börjat aktivt med att byta ut och förnya ledningsnäten. Vi har under de
senaste åren haft en förnyelsetakt på ledningsnäten på över 1000 år. Ett första delmål är att komma ner
på en förnyelsetakt på ca 300 år.
För att kunna få till stånd en förnyelse av ledningsnäten krävs ekonomiska medel. Lågt räknat kan man
förnya (relining) en självfallsledning för 1000 kronor metern. För att klara en förnyelsetakt på 300 år
krävs att vi förnyar ca 2,6 km ledningar varje år, vilket betyder 2,6 miljoner mer i ekonomiska medel.
En va-ledning är inte funktionsduglig i 300 år. I det långsiktiga perspektivet bör man hamna på en
förnyelsetakt på 100 år, vilket är en mer rimlig nivå.
Utöver ledningsnäten finns det ett behov av upprustning på våra vatten- och avloppsverk. För att möta
nya lagar och bestämmelser måste processerna förbättras och säkras upp på våra verk för framtiden. Vi
vill inte uppleva samma scenario som Östersund och Skellefteå med flera haft under de senaste åren.
Ett stort renoveringsarbete har påbörjats på vattenverk och avloppsverk i Gislaveds kommun.
Dessa kostnader skall täckas av VA-taxan.

2010-02-09
202220020
TEKNISKA KONTORET

2010-05-31

Bilaga
TN.2009.40

Va-taxa 2011
Taxa för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antagen av kommunfullmäktige 2010-09-30, § 102

2010-05-31

Förkortningar:
V = Vattenförsörjning
S = Spillvattenavlopp
Df = Dag- och dränvattenavlopp från fastighet
Dg = Dagvattenavlopp från allmän platsmark
FP = Förbindelsepunkt
BTA = Byggnads bruttoarea

2010-05-31

Taxa
för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den…
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Gislaveds kommun.
Förvaltningen av den anläggningen handhas av tekniska kontoret, som är underställd tekniska
nämnden. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Gislaveds kommun.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 § § lagen om allmänna vattentjänster
(2006.412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Flerfamiljsfastighet: fastighet som utslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål med mer än en lägenhet.
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte
ännu bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas
varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en
lägenhet.
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i
övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål
Ändamål

4.2

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Nej

Ja

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt, FP för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.
Avgiftsskyldighet gäller för fastighetsägare då fastigheten finns inom va-anläggningens
verksamhetsområde och då fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa
eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt,
enligt 24 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

4.3

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5

Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§ § 5-13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt för flerfamiljsfastighet
skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S och Df

20 800

26 000

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

32 500

40 625

c)

en avgift per m2 tomtyta

10

12,50

d)

en avgift per lägenhet

6 400

8 000

9 600

12 000

en grundavgift för bortledande av Df, om
e)* bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal
kronor.

5.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till
byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c)
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.

5.4

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6

Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara
förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iaktta begränsningsregeln i 5.3.
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5.7

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

5.8

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§6
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S och Df

20 800

26 000

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

32 500

40 625

c)

en avgift per m2 tomtyta

16,00

20,00

9 600

12 000

en grundavgift för bortledande av Df, om
d)* bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal
kronor.

6.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
Tomtyta överstigande 10 000 m2 reduceras med 30 %.

6.4

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.5

Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara
förut erlagd.

6.6

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
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§7
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med
Bostadsfastighet

Annan
fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

100 %

6.1 c)

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%

-

Grundavgift för Df, om FP för Df inte
upprättats

5.1 e)

100 %

6.1 d)

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr
5.3 andra stycket
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande.
Bostadsfastighet

Annan
fastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

6.1 c)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100 %

-

30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3
andra stycket så medger.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
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Avgifter i övrigt
V

S

Df

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

40 %

60 %

-

Lägenhetsavgift

5.1 d)

40 %

60 %

-

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100 %

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

Tomtyteavgift

6.1 c)

40 %

60 %

-

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100 %

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e),
eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1
a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna
därmed blivit högre.

8.3

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastighet skall utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50
% av avgiften enligt 5.1 a). Etableringskostnaden avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar. Beloppet avrundas till närmsta tiotal kronor.

§9
Vakant
§ 10
Avgifter enligt § § 5-6 baseras på indextalet 300,61 (årsmedel 2008) i
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5-8 får huvudmannen
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
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§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall
erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av
avgiften betalas eller ränta skal erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta ska erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla
till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren
denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader
förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
huvudmannen överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras istället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den
tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning istället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§ § 14-22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a)

en fast avgift per år och mätare
qn 2,5
qn 6
qn 10
dn 50-80 mm
dn 100 mm
dn 150 mm
brandposthuvud kr/mån, gäller även tillfällig
mätare
undermätare qn 2,5-6
undermätare qn 10-150

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

1 520
3 250
7 600
16 300
32 500
54 500
220

1 900
4 062,50
9 500
20 375
40 625
68 125
275

1 520
5 450

1 900
6 812,50

6,65
10,05
16,70

8,32
12,57
20,88

b)

en avgift per m3 levererat vatten
en avgift per m3 mottaget spillvatten
V+S

c)

en avgift per år och lägenhet i
flerfamiljsfastighet*

220

275

d)

en avgift per år och m2 tomtyta

0,15

0,1875

*) I den fasta avgiften ingår avgift för den första lägenheten. För var och en av de övriga
lägenheterna betalas lägenhetsavgift.
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

40 %

60 %

-

-

Avgift per m3

14.1 b)

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

14.1 c)

40 %

60 %

-

-

Avgift efter tomtyta

14.1 d)

-

-

80 %

20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning tas en fast avgift ut per år och
lägenhet.
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Vattenförsörjning, V

2 150

2 687,50

Spillvattenavlopp, S

3 050

3 812,50

V+S

5 200

6 500

14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) (brandposthuvud) och
14.1 b) (V). Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3
per lägenhet. För lägenhet utöver en skall den förbrukade vattenmängden antas uppgå
till 20 m3 per lägenhet.
För sådan tillfällig förbrukning som tappning till transportfordon skall erläggas
brukningsavgift enligt 14.1 a) (brandposthuvud) och 14.1 b) (V). Om mätning inte sker
skall brukningsavgift erläggas för den mängd vatten som genom huvudmannens
uppskattning kan antas ha tappats.
För lägenhet som är ansluten till både vatten- och avloppsnätet men som tillfälligt är
avstängd skall avgift utgå enligt § 14.1 a).
14.5 Vakant
14.6 Antas mätare visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren själv begär
det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen
rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägaren som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos
Statens va-nämnd.
Följande rutiner tillämpas vid debitering av vattenavgift vid onormal förbrukning som
har orsakats av fel i fastigheten:
- Nedsättning av avgift skall ske om överförbrukningen är större än
normalförbrukningen och uppgår till minst 100 m3/år.
- Avgift för överförbrukningen i förhållande till normalförbrukningen nedsättes med
50 %.
- Om överförbrukningen inte tillförts spillavloppsnätet avräknas detta enligt
brukningsavgift för spillvattenavlopp.
- Normalförbrukningen framräknas som fastighetens normalförbrukning under den
föregående treårsperioden.
- Avgift för överförbrukningen uttages för högst 5 ggr normalförbrukningen.
- Om fastigheten underlåter att åtgärda fel i fastigheten debiteras vattenavgift enligt taxa
året efter det att reducering har erhållits.
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14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet
med vad som framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o dyl.), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b).
§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift
Avgift utgår med:
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

0,08

0,10

en avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd
samt att den levererade vattenmängden överstiger 1 000 m3.
§ 17
Vakant
§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sinn skyldighet vattentillförseln avstängts eller reduceras eller
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Nedtagning av vattenmätare

300

375

Uppsättning av vattenmätare

300

375

Avstängning av vattentillförsel

300

300 (momsfritt)

Påsläpp av vattentillförsel

300

300 (momsfritt)

Undersökning av vattenmätare

200

250

Länsning av vattenmätarbrunn

300

375

Förgäves besök

300

375

500 + kostnad för
mätaren

625 + kostnad för
mätaren

Nedtagning och uppsättning av
sönderfrusen vattenmätare
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Har fastighet med stöd av § 43 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster avstängts från
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare huvudmannens kostnader för avstängning och återinkoppling.
För övriga tjänster som huvudmannen utför där den allmänna anläggningen används träffas
överenskommelse enligt särskilt avtal.
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 50 % ovan angivna belopp.
§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 14-17 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
§ 20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller
annan grund som anges i § § 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd
påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen istället komma överens
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 300,61 (årsmedel 2008) i konsumentprisindex,
KPI. När detta index ändras för huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte
oftare än en gång årligen.
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Taxans införande
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2011-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenängd som släpps ut efter
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna
vattentjänster.
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VA-TAXA 2014
Taxa för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
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VA-TAXA 2014
Dnr: zzzzz

2013-08-06

TAXA
för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den yy xx 2013
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Gislaveds kommun. Förvaltningen av
den anläggningen handhas av tekniska kontoret, som är underställd tekniska nämnden. Avgifter enligt
denna taxa ska betalas till Gislaveds kommun.

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 § § lagen om allmänna vattentjänster
(2006.412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar
för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Flerfamiljsfastighet: fastighet som utslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål med mer än en lägenhet.
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte
ännu bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas
varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en
lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i
övrigt motsvarar sådan mark.
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§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark
4.2

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt, FP för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.
Avgiftsskyldighet gäller för fastighetsägare då fastigheten finns inom va-anläggningens
verksamhetsområde och då fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt, enligt 24 §
i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

4.3

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5

Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ § 5-13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt

§5
5.1

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt för flerfamiljsfastighet ska
erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S och Df

20 800

26 000

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

32 500

40 625

c)

en avgift per m2 tomtyta

10

12,50

d)

en avgift per lägenhet

6 400

8 000

9 600

12 000

en grundavgift för bortledande av Df, om
e)* bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt
5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal kronor.

5.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till
byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i
8.2.

5.4

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter,
ska erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6

Ökas fastighetens tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut
erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iaktta begränsningsregeln i 5.3.
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5.7

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

5.8

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e).

§6
6.1

För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt för V, S och Df

20 800

26 000

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

32 500

40 625

c)

en avgift per m2 tomtyta

16,00

20,00

9 600

12 000

en grundavgift för bortledande av Df, om
d)* bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt
6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal kronor.

6.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
Tomtyta överstigande 10 000 m2 reduceras med 30 %.

6.4

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
ska erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.5

Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.

6.6

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 6.1 d).
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§7
7.1

För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med
Bostadsfastighet

Annan
fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

100 %

6.1 c)

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%

-

Grundavgift för Df, om FP för Df
inte upprättats

5.1 e)

100 %

6.1 d)

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande.
Bostadsfastighet

Annan
fastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

6.1 c)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100 %

-

30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.

§8
8.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
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Avgifter i övrigt
V

S

Df

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

40 %

60 %

-

Lägenhetsavgift

5.1 d)

40 %

60 %

-

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100 %

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

Tomtyteavgift

6.1 c)

40 %

60 %

-

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100 %

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b)
respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive
6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastighet ska utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1
a). Etableringskostnaden avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. Beloppet avrundas till närmsta
tiotal kronor.

§9
Vakant

§ 10
Avgifter enligt § § 5-6 baseras på indextalet 300,61 (årsmedel 2008) i
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen
särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5-8 får huvudmannen
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
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12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen
på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skal erläggas till
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras istället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens
allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning istället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

7

Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-yy

VA-TAXA 2014
Dnr: zzzzz

2013-08-06

BRUKNINGSAVGIFTER (§ § 14-22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a)

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

1 570
3 350
7 830
16 790
33 480
56 150
230

1 962,50
4 187,50
9 787,50
20 987,50
41 850
70 187,50
287,50

1 570
5 620

1 962,50
7 025

6,85
10,35
17,20

8,56
12,94
21,50

en fast avgift per år och mätare
qn 2,5
qn 6
qn 10
dn 50-80 mm
dn 100 mm
dn 150 mm
brandposthuvud kr/mån, gäller även
tillfällig mätare
undermätare qn 2,5-6
undermätare qn 10-150

b)

en avgift per m3 levererat vatten
en avgift per m3 mottaget spillvatten
V+S

c)

en avgift per år och lägenhet i
flerfamiljsfastighet*

230

287,50

d)

en avgift per år och m2 tomtyta

0,15

0,1875

*) I den fasta avgiften ingår avgift för den första lägenheten. För var och en av de övriga
lägenheterna betalas lägenhetsavgift.
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

40 %

60 %

-

-

Avgift per m3

14.1 b)

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

14.1 c)

40 %

60 %

-

-

Avgift efter tomtyta

14.1 d)

-

-

80 %

20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen
tillsvidare inte ska fastställas genom mätning tas en fast avgift ut per år och
lägenhet.
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Vattenförsörjning, V

2 220

2 775

Spillvattenavlopp, S

3 140

3 925

V+S

5 360

6 700

14.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) (brandposthuvud) och 14.1 b) (V).
Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet. För
lägenhet utöver en ska den förbrukade vattenmängden antas uppgå till 20 m3 per lägenhet.
För sådan tillfällig förbrukning som tappning till transportfordon ska erläggas brukningsavgift
enligt 14.1 a) (brandposthuvud) och 14.1 b) (V). Om mätning inte sker ska brukningsavgift
erläggas för den mängd vatten som genom huvudmannens uppskattning kan antas ha tappats.
För lägenhet som är ansluten till både vatten- och avloppsnätet men som tillfälligt är avstängd
ska avgift utgå enligt § 14.1 a).
14.5 Vakant
14.6 Antas mätare visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren själv begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägaren som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd.
Följande rutiner tillämpas vid debitering av vattenavgift vid onormal förbrukning som har
orsakats av fel i fastigheten:
-

Nedsättning av avgift ska ske om överförbrukningen är större än normalförbrukningen och
uppgår till minst 100 m3/år.
Avgift för överförbrukningen i förhållande till normalförbrukningen nedsättes med 50 %.
Om överförbrukningen inte tillförts spillavloppsnätet avräknas detta enligt brukningsavgift
för spillvattenavlopp.
Normalförbrukningen framräknas som fastighetens normalförbrukning under den
föregående treårsperioden.
Avgift för överförbrukningen uttages för högst 5 ggr normalförbrukningen.
Om fastigheten underlåter att åtgärda fel i fastigheten debiteras vattenavgift enligt taxa året
efter det att reducering har erhållits.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten o dyl.), ska erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b).
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§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga
brukningsavgift
Avgift utgår med:
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

0,08

0,10

en avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till
avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd samt att
den levererade vattenmängden överstiger 1 000 m3.

§ 17
Vakant

§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sinn skyldighet vattentillförseln avstängts eller reduceras eller annan åtgärd
vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Nedtagning av vattenmätare

310

387,50

Uppsättning av vattenmätare

310

387,50

Avstängning av vattentillförsel

310

310 (momsfritt)

Påsläpp av vattentillförsel

310

310 (momsfritt)

Undersökning av vattenmätare

210

262,50

Länsning av vattenmätarbrunn

310

387,50

Förgäves besök

310

387,50

520 + kostnad för
mätaren

650 + kostnad för
mätaren

Nedtagning och uppsättning av
sönderfrusen vattenmätare

Har fastighet med stöd av § 43 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster avstängts från
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare huvudmannens kostnader för avstängning och återinkoppling.
För övriga tjänster som huvudmannen utför där den allmänna anläggningen används träffas
överenskommelse enligt särskilt avtal.
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För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg
om 50 % ovan angivna belopp.

§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen
särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 14-17 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan
grund som anges i § § 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning
bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund
av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller
annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 300,61 (årsmedel 2008) i konsumentprisindex, KPI. När
detta index ändras för huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
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VA-TAXA 2014
Dnr: zzzzz

2013-08-06

TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2014-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenängd som släpps ut efter
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna
vattentjänster.
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-05
Ks §438

Sida
1

Dnr: KS.2013.149

043

Taxor och avgifter 2014, kulturnämnden
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2013, § 33 behandlat taxor
och avgifter för 2014 och beslutat att höja avgifterna för dans- teater- och
bildgrupperna enligt bilagt förslag, samt att biblioteksavgifterna ska vara
oförändrade 2014.
Höjningen av avgifterna beror på att kommunfullmäktiges förslag till budgetram
utgår från en uppräkning av avgifter och taxor med 1,9 %.
Beslutsunderlag
Kulturnämnden den 26 augusti 2013, § 33
Förslag till deltagaravgifter för dansgrupper, drama- och teatergrupper och
bildgrupper
Kommunstyrelsen den 8 oktober, § 390
Taxesammanställning Gislaveds kommun 2014
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2013, § 407
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa kulturnämndens förslag till taxor och avgifter 2014.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-05
Ks §439

Sida
1

Dnr: KS.2013.162

206

Plan- och bygglovtaxa med mät- och karttaxa
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde den 17 september 2013 behandlat
förslag till ny plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa och beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta taxa för prövning enligt plan- och bygglagen, att
fastställa timavgiften till 850 kronor per timme i plan- och bygglovtaxan, samt att
ändringen i taxan börjar gälla den 1 januari 2014.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda om inget
annat anges. Avgiften tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
I gällande taxa är timpriset fastställt till 750 kronor per timme. Det är en mycket
liten del av avgifterna som fastställs med timpris. Tidersättning tillämpas ibland för
nybyggnadskarta och utstakning men framförallt vid planavtal. Timpriset föreslås
höjas till 850 kronor per timme.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 17 september 2013, § 139
Förslag till Plan- och bygglovtaxa 2014 inkl. kart- och mättaxa
Taxesammanställning Gislaveds kommun 2014
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2013, § 408
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta taxa för prövning enligt plan- och bygglagen,

att

fastställa timavgiften till 850 kronor per timme i plan- och bygglovtaxan,

att

ändringen i taxan börjar gälla den 1 januari 2014, samt

att

nuvarande taxa upphör att gälla från och med den 1 januari 2014.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-05
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Sida
1

Dnr: KS.2013.164
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde den 17 september 2013 behandlat
förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa, att fastställa timavgiften till
850 kronor per timme i taxan, samt att taxan börjar gälla från den 1 januari 2014.
För att finansiera tillsynsarbetet inom hälsoskyddsområdet behöver en fast årlig
avgift tas ut på samma sätt som inom miljöskydd. Inom miljöskydd används sedan
2009 en s.k. risktaxa som bygger på en modell från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). SKL har en motsvarande modell för avgifter inom hälsoskydd och
avsikten är att denna ska ligga till grund för en ny taxa i Gislaved.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 17 september 2013, § 138
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
Taxebilaga 3 Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid
Taxesammanställning 2014 Gislaveds kommun
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2013, § 410
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,

att

fastställa timavgiften till 850 kronor per timme i taxan,

att

taxan börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 2014, samt

att

nuvarande taxa upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari 2014.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-05
Ks §441

Sida
1

Dnr: KS.2013.163
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde den 17 september 2013 behandlat
förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa timavgiften till 850 kronor per timme i taxan, samt
att taxan börjar gälla från den 1 januari 2014.
Nuvarande taxa är 750 kronor per timme och antogs av kommunfullmäktige den
26 januari 2012. Bygg- och miljönämnden eftersträvar en högre
kostnadstäckningsgrad i taxan och föreslår därför en höjning.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 17 september 2013, § 137
Taxesammanställning för Gislaveds kommun 2014
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2013, § 409
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa timavgiften till 850 kronor per timme i taxan för offentlig kontroll
av livsmedel,

att

taxan börjar att gälla från och med den 1 januari 2014, samt

att

nuvarande taxa upphör att gälla från och med den 1 januari 2014.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-05
Ks §442

Sida
1

Dnr: KS.2013.171

Upphävande av taxa för AMO:s utomhustjänster för fallprevention,
fixartjänsten
Ärendebeskrivning
Fixartjänsten i Gislaved har pågått sedan februari 2008. Syftet med verksamheten är
att erbjuda tjänster för pensionärer över 75 år som ska förhindra fallolyckor i det
egna hemmet och ge dem möjligheter att bo kvar hemma längre. Fixartjänsten
hjälper till både inomhus och utomhus. Inomhusjobb är kostnadsfria och
utomhusjobb kostar 120 kronor per timme.
Socialförvaltningen har gjort en uppföljning av Fixartjänstens verksamhet där man
bland annat har kommit fram till att Fixartjänstens målgrupp efterfrågar trygghet
och kvalitet. Arbetsmarknadsorganisationen, AMO, ser att Fixartjänsten är en viktig
del i verksamheten och målsättningen är att fortsätta utveckla verksamheten för att
möta de behov som finns.
Socialnämnden har vid sammanträde den 25 september 2013, § 143 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att upphäva nu gällande taxa för utomhustjänster inom
Fixartjänsten, det vill säga utomhustjänster för fallprevention, från och med den 1
januari 2014, samt att fastställa att utomhusarbete för fallprevention ska vara
kostnadsfria från och med den 1 januari 2014.
Beslutsunderlag
Uppföljning av Fixartjänsten i Gislaveds kommun, daterad den 4 september 2013
Socialnämnden den 25 september 2013, § 143
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2013, § 411
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva nu gällande taxa för utomhustjänster inom Fixartjänsten, det vill säga
utomhusarbete för fallprevention, från och med den 1 januari 2014, samt

att

fastställa att Fixartjänstens utomhusarbeten för fallprevention ska vara
kostnadsfria från och med den 1 januari 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-05
Ks §443

Sida
1

Dnr: KS.2013.172

Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder
Ärendebeskrivning
Med anledning av socialnämndens beslut om nya begreppsnamn, daterat den 31
oktober 2012, har socialförvaltningen upprättat ett nytt reglemente för
Kommunala rådet för funktionshinder (KRF).
Vid socialnämndens sammanträde den 25 september 2013, § 139 har man beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag på reglemente för
kommunala rådet för funktionshinder, daterat den 21 augusti 2013.
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan
med organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala rådet för funktionshinder, tidigare benämnt Kommunala
Handikapprådet, är referensgrupp och rådgivande organ till socialnämnden och bör
kontaktas av övriga nämnder i exempelvis tillgänglighetsfrågor. Det är ett viktigt
organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för
de olika handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges reella
möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
Beslutsunderlag
Arbetsordning för kommunala handikapprådet, daterad den 8 december 1999
Socialnämnden den 31 oktober 2012, § 174
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, daterat den 21 augusti 2013
Socialnämnden den 25 september 2013, § 139
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2013, § 414
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta upprättat förslag på reglemente för kommunala rådet för
funktionshinder, daterat den 21 augusti 2013.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2013-09-25
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Sida
1

Dnr: SN.2013.92
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Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder.
Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan
med organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala rådet för funktionshinder (KRF), tidigare benämnt Kommunala
Handikapprådet, är referensgrupp och rådgivande organ till socialnämnden och bör
kontaktas av övriga nämnder i exempelvis tillgänglighetsfrågor. Det är ett viktigt
organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare
för de olika handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges reella
möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
Med anledning av socialnämndens beslut om nya begreppsnamn, daterat den 31
oktober 2012, har förvaltningen upprättat ett nytt reglemente.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 11 september 2013, § 75
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2013
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, daterat den 21 augusti 2013
Socialnämnden den 31 oktober 2012, § 174
Socialnämnden beslutar
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta upprättat förslag på reglemente för kommunala rådet för
funktionshinder, daterat den 21 augusti 2013.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Programområdeschefen funktionshinder och stöd

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Allmänt
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden
för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i
kommunen.
Kommunala rådet för funktionshinder (KRF) är referensgrupp och rådgivande organ till socialnämnden
och bör kontaktas av övriga nämnder i exempelvis tillgänglighetsfrågor. Det är ett viktigt organ för
samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de olika
handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter
och att dess synpunkter beaktas.

2. Arbetsuppgifter
Kommunen ska informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och
organisation som berör personer med funktionsnedsättning och hämta synpunkter från rådet i så
tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller
styrelse.
Därigenom ges handikapporganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Organisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av verksamhetsutbud
som berör de funktionsnedsattas förhållanden i samhället. Således ska Kommunala rådet för
funktionshinder vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör personer med
funktionsnedsättning.

3. Kommunala rådet för funktionshinders sammansättning
Kommunala rådet för funktionshinder ligger organisatoriskt under socialnämnden.
Representanter som utses av handikapprörelsen ska verka och bo i kommunen.
Åtta (8) ledamöter och åtta (8) ersättare utses av handikapprörelsen. Organisationer/
samorganisationer för handikappade måste vara verksamma i kommunen för att äga rätt till
representation i det Kommunala rådet för funktionshinder. Handikapporganisationernas ledamöter
utses för den tiden som man är vald av organisationen.
Fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare utses bland politiker, varvid en (1) ledamot och en (1)
ersättare ska vara ledamöter i kommunstyrelsen, tre (3) i socialnämnden och en (1) i barn- och
utbildningsnämnden.
En (1) tjänsteman från följande förvaltningar ska ständigt adjungeras: tekniska kontoret,
fastighetskontoret, bygg- och miljöförvaltningen, AB Gislavedshus och socialförvaltningen. Kommunala
rådet för funktionshinder har dessutom möjlighet att i särskilda frågor adjungera ledamot från andra
nämnder och styrelser eller tjänstemän från förvaltningarna.
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Ansökan om ersättning för verksamhetshinder, Gisleparken
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Gisleparken har den 20 september 2013 ansökt om ersättning för
merkostnader under 2013 som följd av ombyggnad av Gisleparken, Gisle etapp1.
Enligt ansökan beräknas kostnaderna för 2013 att uppgå till 4 450 tkr och
intäkterna 2 350 tkr vilket innebär en förlust på 2 100 tkr.
Den 15 oktober 2013 inkom Stiftelsen Gisleparken med förtydligande avseende
2014 års beräknade effekt som följd av byggnationen och dess beräknade
försening. Som underlag till den beräknade effekten för 2014 har 2012 års
bokföring för perioden januari-april använts.
Enligt den förtydligade ansökan beräknas intäktsförlusterna för perioden
januari-april 2014 uppgå till 2 779 tkr. Från detta belopp dras den kostnad som ej
finns under denna period men som fanns under den jämförbara perioden under
2012, 1 105 tkr. För 2014 skulle därmed merkostnaden uppgå till 1 674 tkr och
för 2013 2 100 tkr.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2013, § 413 beslutades att
återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret gällande ersättningen för 2014.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Stiftelsen Gisleparken om ersättning för merkostnader daterad den
20 september 2013
Svar på Gisleparkens ansökan om ersättning för merkostnader, daterad den 9
oktober 2013
Skrivelse från Stiftelsen Gisleparken om ersättning för merkostnader daterad den
15 oktober 2013
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2013, § 413
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ersättning till Stiftelsen Gisleparken med maximalt 2,1 mnkr för
merkostnader som följd av ombyggnation av Gisleparken under 2013, samt

att

bevilja kommunstyrelsekontoret ett tilläggsanslag med 2,1 mnkr och att
finansiering sker genom disponering av 2013 års resultat.
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Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-11-20
(14)

Dnr: KS.2013.4

Sida
1
009

Meddelande
Ärendebeskrivning
Socialnämnden
Icke verkställda beslut kvartal 111 2013.
SPF:s samorganisation i Gislaved
Skrivelse angående nedskärningar i äldreomsorgen från SPF

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

