
 
 

 
K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 22 maj 2014, 
klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden: 
 
 
 
 
Nr Diarienummer Ärendemening  

 
1  KS.2014.4  Fastställande av dagordning 

 
   

2  KS.2014.1  Valärenden  
 

   

3  KS.2014.59  Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2013, Stiftelsen 
Isabergstoppen  
 

   

4  KS.2014.58  Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2013, Stiftelsen 
Torghuset  
 

   

5  KS.2014.60  Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2013, Stiftelsen 
Gisleparken  
 

   

6  KS.2014.65  Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2013, 
Finnvedens samordningsförbund  
 

   

7  KS.2014.70  Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2013, 
Mediacenter i Jönköpings län  
 

   

8  KS.2013.101  Utredning om samordnad 
varudistribution  
 

   

9  KS.2014.83  Fastighetsförvärv Villstad-Haghult 
1:203, Smålandsstenar  
 

   

10  KS.2011.151  Försäljning av del av Signelsö 1:25, 
Smålandia  
 

   



11  KS.2014.85  Nytt konsortialavtal, revidering av 
bolagsordning samt nytt 
ägardirektiv för Gislaveds 
Näringsliv AB, GNAB  
 

   

12  KS.2007.284  Utredning om vårdnadsbidrag  
 

   

13  KS.2014.73  Helårsprognos 1 2014 med 
budgetuppföljning per den 31 
mars 2014, hela kommunen 
 

   

14  Nya motioner 
 

 

15 KS.2014.88 Motion om sammanhållen 
stationsmiljö i Smålandsstenar 
 

 

16  KS.2014.5  Interpellationer  
 

   

17 KS.2014.5 Svar på interpellation om 
avgiftsuttag i samband med 
aktiviteter i och i anslutning till 
skolans verksamhet 
 

 

18  KS.2014.6  Frågor  
 

   

19  KS.2014.4  Meddelande  
 

   

 
  



 
 
 
Gislaved den 6 maj 2014 
 
 
 
 
Agneta Karlsson 
Ordförande        
     
        Karin Gustafsson 

Kommundirektör 
 
 
 
Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 
tillgängliga i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium. 







Hestra                  2014‐05‐15 

440518‐0037 

Åke Ohnback 

Bösshult 1          KOMMUNFULLMÄKTIGE I GISLAVED 

33027 Hestra 

 

 

 

 

Entledigande från uppdrag. 

 

Härmed vill jag bli entledigad från samtliga uppdrag i Gislaveds kommun.  

Ers. KF, ers. KS och ers. i A‐ringen. 

Anledning, flytt till annan kommun.  

 

Mvh 

 

Åke Ohnback 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §134 Dnr: KS.2014.59 040

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Stiftelsen
Isabergstoppen

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Isabergstoppen har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för
2013. Årets resultat är 2 818 917 kr. Den balanserade vinsten uppgår därefter
till 38 301 949 kronor.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte
handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att fastställa resultat- och balansräkning
enligt årsredovisning 2013 för Stiftelsen Isabergstoppen, samt att bevilja
verkställande direktör och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Beslutsunderlag
Stiftelsen Isabergstoppens årsredovisning och revisionsberättelse 2013

Yrkande
Åke Ljunggren (S): Bifall till förslaget och att ärendet ska avgöras i dag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Åke Ljunggrens yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet ska avgöras i dag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2013 för
Stiftelsen Isabergstoppen, samt

att bevilja verkställande direktör och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Jäv
Niclas Palmgren (M), Hasse Johansson (S) och Gunnel Augustsson (S) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §135 Dnr: KS.2014.58 040

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Stiftelsen Torghuset

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Torghuset har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2013. Det ekonomiska resultatet för 2013 är 202 007 kronor. Stiftelsens
ansamlade förlust ligger på 6 546 962 kronor.

Driftbidrag har erhållits från Gislaveds kommun med 2 mnkr för att täcka
underskott i verksamheten. Den från tidigare år balanserade förlusten är
finansierad genom banklån. Gislaveds kommun har genom sin borgen
säkerställt denna upplåning.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsen har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att fastställa resultat- och balansräkning
2013 för Stiftelsen Torghuset, samt att bevilja föreståndaren och styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Beslutsunderlag
Stiftelsen Torghusets årsredovisning och revisionsberättelse 2013

Yrkande
Åke Ljunggren (S): Bifall till förslaget och att ärendet ska avgöras i dag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Åke Ljunggrens yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet ska avgöras i dag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning 2013 för Stiftelsen Torghuset, samt

att bevilja föreståndaren och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige































2012
NAMN DATUM NOLLTAXA PRIVAT FÖRETAG FÖRENING ÖVRIGT KULTUR MUSIKSKOLAN SKOLA FRITIDS BARNKALAS Musikal BIO INTRÄDE SERVERING TURIST

SUMMA besökare 33326 10728 1130 3029 443 0 3068 940 1754 238 241 9951 756311,09 5352 1804

SUMMA uthyrningstillfällen 719 264 13 86 7 0 11 7 10 13 3 305 160 11

Skillnad 2012/2011 besök 33326 10728 1130 3029 443 0 3068 940 1754 238 241 9951 5352 1804

Skilland 2012/2011 tillfällen 719 264 13 86 7 0 11 7 10 13 3 305

2013
NAMN DATUM NOLLTAXA PRIVAT FÖRETAG FÖRENING ÖVRIGT KULTUR MUSIKSKOLAN SKOLA FRITIDS BARNKALAS Musikal, Teater DVD BIO INTRÄDE SERVERING TURIST

SUMMA besökare 33906 8607 2136 3679 579 986 3436 580 1390 139 430 574 10078 847750,8 5936 1292

SUMMA uthyrningstillfällen 715 233 26 92 8 5 22 5 10 7 10 12 274 160 11

Skillnad 2013/2012 besökare 580 -2121 1006 650 136 986 368 -360 -364 -99 189 574 127 91439,71 584 -512

Skillnad 2013/2012 tillfällen -4 -31 13 6 1 5 11 -2 0 -6 7 12 -31

ALLA biobesök 11221
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §136 Dnr: KS.2014.60 040

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Stiftelsen Gisleparken

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Gisleparken har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2013.

Nettoomsättningen uppgick till 2 438 000 kr. Årets förlust är -192 097 kr.
Den ansamlade förlusten -1 700 345 kr föreslås balanseras i ny räkning.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte
handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att fastställa resultat- och balansräkning
2013 för stiftelsen Gisleparken, samt att bevilja föreståndaren och styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Beslutsunderlag
Stiftelsen Gisleparkens årsredovisning och revisionsberättelse 2013

Yrkande
Åke Ljunggren (S): Bifall till förslaget och att ärendet ska avgöras i dag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Åke Ljunggrens yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet ska avgöras i dag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning 2013 för stiftelsen Gisleparken,
samt

att bevilja föreståndaren och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §137 Dnr: KS.2014.65

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Finnvedens
samordningsförbund

Ärendebeskrivning
Finnvedens samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för år 2013
med revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.

Finnvedens samordningsförbund bildades 2011 av Försäkringskassan,
Landstinget i Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och kommunerna Gislaved,
Gnosjö och Värnamo. Förbundet arbetar med finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet, Finsam. Det övergripande målet med finansiell
samordning är att samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större
nytta för den enskilde kommuninvånaren.

Gislaveds kommun har under år 2013 representerats i styrelsen i
kommunalförbundet av Bengt Petersson (C) som ledamot och av Ylva
Samuelsson (S) som ersättare.

Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av
samordningsförbundets verksamhet. Resultatet per den 31 december 2013 är
-536 401 kr. Det täcks med det kapital som fanns vid förra årsskiftet, vilket var
2,3 mnkr. Förbundet har därmed bedömts uppfylla kommunallagens
balanskrav.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att godkänna Finnvedens
samordningsförbunds årsredovisning för år 2013, samt att bevilja
förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Beslutsunderlag
Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning med revisionsberättelse 2013

Yrkande
Åke Ljunggren (S): Bifall till förslaget och att ärendet ska avgöras i dag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Åke Ljunggrens yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet ska avgöras i dag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning för år 2013,
samt
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 137 (forts.)

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §138 Dnr: KS.2014.70

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Mediacenter i
Jönköpings län

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har översänt årsredovisning
2013 med revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.

Mediacenter är ett resurscentrum för IT, media, pedagogik och teknisk service
och har 22 personer anställda. Kommunalförbundet ägs av Jönköpings läns 13
kommuner. Gislaveds kommun har under 2013 representerats i direktionen av
ledamoten Jösta Forslund (M) med Magnus Pålsson (FP) som ersättare.

Kommunalförbundets resultat efter finansiella poster uppgår till 419 979 kr.

Revisorerna tillstyrker att direktionens medlemmar beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att godkänna årsredovisning för
Mediacenter Jönköpings län avseende år 2013, samt att bevilja direktionen i
kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2013.

Beslutsunderlag
Mediacenter Jönköpings län: Årsredovisning och revisionsberättelse för år
2013

Yrkande
Åke Ljunggren (S): Bifall till förslaget och att ärendet ska avgöras i dag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Åke Ljunggrens yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet ska avgöras i dag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning för Mediacenter Jönköpings län avseende år
2013, samt

att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
ansvarsfrihet för år 2013.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §139    Dnr: KS.2013.101   00  
 
Samordnad varudistribution  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har antagit ett konkretiserat mål om att skapa en 
gemensam distributionscentral för inköp av varor för att minimera antalet 
småtransporter och möjliggöra mer lokala inköp. En förstudie presenterades 
på våren 2013 om hur en distributionscentral skulle kunna utformas.  

 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag på hur den fortsatta processen 
på både kort- och lång sikt kan drivas vidare. Detta förslag på införande 
presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2013 och 
man beslutade att anta föreslagen hanteringsordning för införande av 
samordnad varudistribution, daterad den 19 augusti 2013.  
 
I hanteringsordningen ingår att fastighetsnämnden ska yttra sig över förstudien 
av samordnad varudistribution. Vid sammanträde den 19 november 2013 har 
fastighetsnämnden behandlat ärendet och beslutat att föreslå att samordnad 
varudistribution inte införs i Gislaveds kommun. 
 
Samverkanspartierna avser att återkomma i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 14 januari 2014, §5 
Fastighetsnämnden den 19 november 2013, §135  
DC Förstudie daterad den 27 maj 2013 
 
Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl. 14.25-14.35. 
 
Yrkande 
Niclas Palmgren (M): Att föreslå kommunfullmäktige att i nuläget inte införa 
samlad varudistribution. 
 
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  i nuläget inte införa samlad varudistribution. 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Nicklas Bergstedt kommunstyrelsekontoret 
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Bengt-Göran Ericsson kommunstyrelsekontoret 
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1. Inledning och uppdrag 

Inledning 

År 2011 antog kommunfullmäktige ett konkretiserat mål som innebär att skapa en gemensam 

distributionscentral för inköp av varor. Meningen med detta är att minska antalet transporter 

och möjliggöra mer lokala inköp. 

 

Idag upphandlar Gislaveds kommun de flesta av sina varor från ett fåtal större leverantörer. 

Kommunens verksamheter beställer produkterna när de är slut och förväntar sig leverans 

inom kort. Fyllnadsgraden i leverantörernas lastbilar är på grund av detta inte alltid så hög. 

Dessutom är det inte möjligt för kommunen att ställa miljökrav på transporten eftersom 

transporten upphandlas tillsammans med varan och därmed inte är upphandlingens 

huvudvara. 

 

Samordnad varudistribution innebär att en del av varutransporten upphandlas separat istället 

för att transporten ingår i varan som upphandlas. Som en del i detta system ingår också en 

distributionscentral dit varje leverantör får transportera sina varor. Från distributionscentralen 

samordnas sedan transporten av olika varor till respektive skola, äldreboende och andra 

kommunala leveransställen. 

 

Syfte, uppdraget och avgränsning  

Uppdraget enligt det konkretiserade målet är att skapa en gemensam distributionscentral. Som 

inledning på detta arbete görs en förstudie i syfte att identifiera de grundläggande 

frågeställningarna kring samordnad varudistribution, distributionscentraler och att ge förslag 

på och rekommendationer för hur detta skulle kunna utformas i Gislaveds kommun.  För att 

genomföra detta har en arbetsgrupp skapats med representanter från barn- och 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, fastighetskontoret och kommunstyrelse-

kontoret.   

 

Gruppen har valt att studera frågor kring organisation, ekonomi, rutiner kring samordnad 

varudistribution och distributionscentraler. För att uppnå önskvärda effekter med samordnad 

varudistribution kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga inom exempelvis områdena 

elektronisk handel och upphandling. Gruppen gör dock inga närmare analyser av hur dessa 

områden ska utvecklas utan konstaterar bara att de är viktiga för att samordnad 

varudistribution ska fungera tillfredsställande. Avsikten har också varit att identifiera frågor 

och problemställningar som är viktiga men som bör lösas i ett eventuellt genomförandeskede. 

 

Gruppens inledande arbete har bestått i att försöka skapa en bild av leveranser och 

leveransställen i kommunen i dagsläget. En genomgång av kommunens leveransställen och 

GIS-positionering har gjorts. Vidare har en loggning av leveranserna till kommunen under två 

veckor genomförts. Gruppen har också gjort studiebesök hos och haft flera kontakter med 

Värnamo och Halmstads kommuner som har fungerande distributionscentraler. Kontakter har 

också tagits med Växjö kommun. 

Terminologi 

 

Leveransadress 

Adressen dit leveransen ska gå. En och samma verksamhet kan ha flera olika 

leveransadresser. Kommunhuset har till exempel två olika leveransadresser. 
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Mottagningsställe 

Platsen där varutransporterna stannar för att lämna av sina varor. En och samma verksamhet 

kan ha flera olika mottagningsställen till exempel ett mottagningsställe för köket där maten 

lämnas och ett annat för kontorsmaterial med mera. 
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2. Distributionscentral 

Vad är en distributionscentral? 

I de ramavtal som Gislaveds kommun upphandlar ingår transporten som en del i varans pris. 

Detta betyder att transporten alltid ingår när en beställning görs, och att transporten inte 

påverkar priset i efterhand. Varje verksamhet gör sina egna beställningar (utan någon form av 

samordning verksamheterna emellan) till de olika leverantörerna och får sina varor utkörda. 

Detta medför självklart en hel del transporter fram och tillbaka. Det innebär även att en 

verksamhet kan få flera olika varutransporter från olika leverantörer under samma dag. Bild 

nummer ett nedan illustrerar hur varuleveranssituationen ser ut idag. 

 
Bild 1: 

 
 

Vid införandet av samordnad varudistribution kommer leverantörerna att leverera varorna till 

en distributionscentral, istället för att leverera dem direkt ut till verksamheterna. På 

distributionscentralen fördelas varorna om i olika ”fack” och körs därifrån ut till 

verksamheterna. Detta medför att verksamhetens varuleveranser begränsas till ett fåtal 

tillfällen i veckan. Bild två illustrerar varuleveranserna via en distributionscentral.  
 

Bild 2: 

 
 

Samordnad varudistribution är positivt ur flera olika synvinklar bland annat minskar antalet 

transporter till kommunens verksamheter. Detta ger en bättre trafiksäkerhet på skolgårdar och 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Enhet 

Enhet 

Enhet 

Enhet 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Enhet 

Enhet 

Enhet 
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andra miljöer där transporterna inverkar störande och dessutom minskar utsläppen av 

luftföroreningar och koldioxid. Syftet är även att varukostnaderna ska minska då 

leverantörerna inte längre behöver köra ut till alla kommunens verksamheter och att 

arbetssituationen blir bättre ute i verksamheterna då leveranser sker på fasta dagar och tider. 

En ytterligare fördel med en distributionscentral är att kommunen har möjlighet att gynna 

lokala producenter i och med att producenterna får hjälp med distributionen av produkterna. 

 

Exempel från andra kommuner  

Ett flertal kommuner håller på att införa distributionscentraler men det är få som har någon 

längre erfarenhet av verksamheten. Den kommun som har hållit på med distributionscentral 

längst är Borlänge, övriga kommuner har startat ganska nyligen. I vårt närområde är det 

Halmstad, Värnamo och Växjö som har fungerande distributionscentraler.  

 

En utveckling som har tagit fart den senast tiden är att kommuner går ihop och samverkar i 

gemensamma distributionscentraler. Växjö försörjer också grannkommuner, Ystad, Tomelilla 

och Simrishamn är på gång med gemensam varudistribution och även Södertörnskommunerna 

har utrett frågan och planerar för att samordna sina varuleveranser.  

 

Borlänge började fundera kring samordnad varudistribution redan på 1990-talet och själva 

verksamheten kom igång 1999. Idag samdistribueras livsmedel och pappersvaror för 

kommunerna Borlänge, Säter, Smedjebacken och Gagnef. Transportör och 

samordningscentral upphandlas externt.  

 

Beställda livsmedel levereras till en distributionscentral varifrån de därefter körs ut enligt 

bestämda turer på bestämda dagar och tider. Alla enheter har en fastställd huvudleveransdag 

varje vecka med möjlighet till extra leveranser på ytterligare två bestämda veckodagar.    

 

Borlänge konstaterar att frånvaron av elektroniskt handelssystem har medfört en ökad 

administration. Vidare fick de en ökad andel lokala/regionala leverantörer men konstaterar att 

ytterligare insatser krävs för få med mindre och lokala leverantörer. 

 

Halmstad införde successivt samordnad varudistribution under 2008 och 2009. De började 

med att införa samtliga varor förutom livsmedel. När allt fungerade smidigt infördes även 

livsmedel. Idag bygger verksamheten på att kommunen köper in logistiksamordning, drift av 

distributionscentral och transporterna mellan central och leveransställen. I praktiken körs två 

olika slingor, en slinga med kyl/frysbil respektive en slinga med ”vanlig” bil. 

Livsmedelsleveranser går tre gånger i veckan till storköken, två gånger i veckan till 

mottagningsköken och en gång i veckan till förskolor. Leveranser av övriga varor sker en 

gång i veckan till 95 procent av alla verksamheter. Halmstad har inte fasta tider för 

leveranserna eftersom rutterna inte alltid innehåller samma mottagare/leveransadresser. 

Halmstad distributionscentral erbjuder även möjlighet att beställa extratjänster så som extra 

leverans och expressleveranser samt inbärning.  

 

Resultatet av den samordnade varudistributionen är en samordningsgrad på cirka 50 procent, 

se diagram. Utifrån detta resultat ses både miljö- och trafiksäkerhetsvinster. Den årliga 

kostnaden för den samordnade varudistributionen ligger kring 4-5 miljoner kronor. 
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Bild 3: In- och utleveranser i Halmstad kommun. 

 
 

Halmstad är i färd med att upphandla tjänsterna på nytt och aviserar, utifrån sina erfarenheter, 

en del förändringar i framtiden. Möjlighet till extraleveranser anser Halmstad nyttjas för 

mycket och bör begränsas för att systemet inte ska urholkas. De strävar också efter ett enklare 

debiteringssätt än det nuvarande som bygger på en kombination av pris per stopp, per kg och 

transportsträcka. De anser också att varudistributionen bör optimeras ytterligare genom 

användning av ett ruttoptimeringssystem.  

 

Värnamo kommun införde samordnad varudistribution och distributionscentral år 2010. Även 

här började kommunen med att införa samtliga varor utom livsmedel. Först ett halvår senare 

tog de in livsmedlen i distributionscentralen. Kommunen upphandlade tjänsten som gick till 

företaget Gnosjö Trafik. Företaget etablerade en distributionscentral i Värnamo och där kyl- 

och frysrum installerades. Två olika transportslingor körs, en för livsmedel och en för övriga 

varor. Värnamo har utöver detta uppdrag också börjat föra in interna transporter i 

distributionscentralens regi.  Debiteringssystemet bygger på att beställaren betalar per 

leverans, för närvarande cirka 200 kronor.  Livsmedel körs ut två gånger i veckan och övriga 

varor en gång i veckan, båda enligt fastlagda rutter. Kostnaden för distributionscentralen 

beräknas till cirka två miljoner kronor per år.  

 

Inför införandet har en noggrann kartläggning av förutsättningarna på de enskilda 

leveransställena gjorts. Var ska varorna levereras, vilka inlastningsmöjligheter finns, vilket är 

bästa väg för angörning och vilka trafiksäkerhetsproblem finns är några av frågorna som man 

har försökt att få svar på. 

 

Erfarenheterna av distributionscentralen har varit att antalet transporter har minskat ytterligare 

jämfört med det uppskattade transportbehovet i upphandlingen då verksamheterna själva har 

sett ytterligare samordningsvinster i både antalet leveransställen och leveranstillfällen. Det är 

positivt ur samordningssynpunkt men kan vara ett problem för transportföretaget då storleken 

på uppdraget inte blir det som låg till grund för anbudet. Införandet av samordnad varudistri-
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bution har genomförts snabbt och gått smärtfritt förutom en viss kritik kring nya rutiner kring 

beställningsförfaranden och hantering av beställningsportal.  

 

Växjö har nyligen infört samordnad varudistribution och har som de flesta handlat upp 

tjänsten. För närvarande omfattas 16 leverantörer i varugrupperna livsmedel, städ/kem, plast 

och papper. Distributör är företaget Alwex som har 459 leveransställen att betjäna och där en 

leverans kostar 100,60 kr. Kostnaden för distributionscentralen, beräknad till cirka tre 

miljoner kronor per år, ska finansieras via förväntade lägre priser i upphandlingar.  

I gjorda upphandlingar efter införandet av samordnad varudistribution visar på 2-8 procent 

lägre priser.  

 

Samordnad varudistribution har mötts positivt i Växjö kommunala organisation. Negativa 

reaktioner finns, till exempel bland dem som ligger längst ut på turen och som får sina varor 

senare än vanligt. Det har också varit en del problem med kök som har dåliga 

lagringsmöjligheter.  

 

Ystad, Tomelilla och Simrishamn har nyligen upphandlat en transportör för kommunernas 

alla livsmedelsleveranser och kommer från hösten 2013 att försörja kommunernas kök med 

leveranser från en distributionscentral i Ystad. I förstudien som kommunerna tagit fram så 

räknar man med att minska antalet leveransstopp med 70 %. Man räknar med stora 

miljövinster men uppskattar också att man minskar leveranshanteringen i kommunerna med 

4 000–5 000 timmar per år. Detta uppnås genom att ha schemalagda och färre 

leveransertillfällen. Kommunerna avser att lägga in logistiken i sin varuförsörjningskedja och 

utarbeta transportrutterna själva istället för att lägga logistikansvaret på transportören. 

 

Södertörnskommunerna, Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, 

Södertälje och Tyresö, har i början av 2013, beslutat att genomföra samordnad 

varudistribution under en fyraårsperiod med start av den nya transportstrukturen 2014. 

Kommunerna ser flera vinster men anser att det först och främst är miljöaspekterna som ska 

sättas i fokus.                  
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3. Gislaveds förutsättningar 

Organisation 

För att etablera en distributionscentral behöver ett antal grundläggande ställningstaganden 

angående organisation och driftformer göras. En central fråga är om en distributionscentral 

ska drivas i kommunal regi eller om det är en tjänst som ska upphandlas. Det vanligaste sättet 

är att distributionscentral och logistiksamordning upphandlas externt. Av åtta kommuner som 

har samordnad varudistribution bedriver endast en kommun, Katrineholm, verksamheten i 

egen regi. Att tjänsterna och kunskaperna kring logistik och transporter finns tillgängliga i en 

redan välutvecklad bransch talar starkt för att en upphandlingslösning är att föredra.   

 

Det organisatoriska ansvaret inom den kommunala organisationen måste också fastställas. En 

förvaltning ska ha ansvaret för den samordnade varudistributionen. Två olika organisatoriska 

hemvister utkristalliseras om man studerar andra kommuner: upphandlingsfunktionen eller 

någon form av teknik- och serviceförvaltning. I Gislaveds kommuns organisation bedöms 

fastighetskontoret vara bäst lämpad för att ta ansvar för och driva utvecklingen av en 

distributionscentral. Förvaltningen arbetar redan idag med ett stort mått av internservice och 

har också ansvaret för en intern transportorganisation. En utveckling av samordnad 

varudistribution kräver dock att andra delar av organisationen är delaktiga. Exempelvis måste 

upphandlingsfunktionen anpassa upphandlingar till det nya systemet och hantera 

beställningssystem. Utvecklingsarbetet måste också bedrivas i nära samarbete med övriga 

förvaltningar för att kunna införas framgångsrikt.  

 

Det bör vara en strävan att så många varugrupper som möjligt ska omfattas av samordnad 

varudistribution, både ur miljösynpunkt och i ekonomiskt perspektiv. Det finns dock 

varugrupper som är mindre lämpliga att hantera i detta system och som bör hållas utanför. 

Tyngre anläggningsmaterial, möbler och reservdelar är exempel på varugrupper som hålls 

utanför samordnad varudistribution medan livsmedel, kontorsmaterial, förbrukningsartiklar är 

självklara att tas med. Förslag på varugrupper som bör ingå i vår distributionscentral 

redovisas i bilaga 1. 

Geografisk placering  

Att slå fast var det är lämpligt att förlägga en distributionscentral är svårt då det beror på ett 

antal olika ställningstaganden. Är det logistikfördelar som ska styra placeringen eller ska 

samverkan med andra existerande distributionsanläggningar vara möjlig. Om logistikfördelar 

och inte minst miljömotivet att minska körsträckorna ska vara styrande så är en placering i 

Gislaved-Anderstorpområdet naturlig och optimal. Det är i detta område som det finns flest 

kommunala leveransställen och det är rimliga avstånd till övriga orter med kommunala 

anläggningar. Samtidigt är det kanske inte rimligt att kräva att ett lokalt transportföretag 

måste etablera sig i Gislaved-Anderstorp om de redan har lämpliga lokaler i någon annan ort i 

kommunen. Om samverkan ska sökas med andra kommuner förändras förutsättningarna. 

Finns det en existerande distributionscentral inom rimligt avstånd till kommunen är det 

naturligt att denna används.  Om det sker en uppbyggnad av en central i samverkan med en 

annan kommun bör lämpligaste logistikläge styra kraven på lokaliseringsområde. 

 

Omfattning av leveranser 

Gislaveds kommun har cirka 100 olika verksamheter som mottar varuleveranser. För att ta 

reda på hur många leveranser de olika verksamheterna mottog per vecka genomfördes en 
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undersökning där verksamheterna under två veckor fick logga sina leveranser. 70 av 

kommunens 101 verksamheter genomförde loggningen. Resultatet av loggningen visade att 

ett större tillagningskök i snitt får fem-sex stycken leveranser i veckan. Bortser man från 

samtliga köksleveranser får en skola i snitt sex leveranser i veckan, en förskola får en 

leverans, äldreomsorgen fyra leveranser och övriga verksamheter två leveranser. 

 

Flera av verksamheterna har mer än ett mottagningsställe för varuleveranser, till exempel kan 

köken ha ett mottagningsställe och vaktmästeriet ett annat. Detta medför att en och samma 

verksamhet kan ha flera stopp och där med får en högre kostnad. De 70 verksamheter som var 

med i loggningsundersökningen har tillsammans 94 mottagningsställen vilket i snitt bör 

innebära att kommunen har omkring 135 mottagningsställen.  

 

Lokala leverantörer i Gislaveds kommun 

Det finns en uttalad målsättning att också öka andelen varor och tjänster från lokala 

leverantörer och producenter. Det är också ett led i att minska transportavstånden. Då det inte 

är tillåtet att särskilt gynna lokala leverantörer i upphandlingar måste andra instrument 

användas. En distributionscentral kan ge möjligheter för mindre leverantörer att kunna 

leverera till kommunen då mindre distributionskapacitet krävs att leverera till en 

distributionscentral jämfört med att köra till alla kommunens leveransställen. För närvarande, 

juni 2012, har Gislaveds kommun avtal på nedanstående varu- och tjänstegrupper med 

leverantörer som har säte i Gislaveds kommun: 

 

 

Varor som kan ingå i distributionscentralen: 

– Skyddskläder 

– Städ- och kemartiklar 

– Cyklar 

 

Varor som ej kan ingå i distributionscentralen: 

– Kompletteringsköp livsmedel 

– Konditorivaror 

– Lösa blommor 

– Däck 

– Möbler 

– Grus 

 

Tjänster vilket inte kan ingå i distributionscentralen: 

– Annonsering – lokaltidningar 

– LSS-boende 

– Service o reparation Arbetsmaskiner 

– Hantverkstjänster, bygg, el, glas, rör, måleri, golv, inbrotts- och passagelarm, byggplåt 

– Bevakning 

– Finansiella tjänster 

– Skolskjuts och beställningstrafik 

– Maskintjänster 

 

 



 13 

Hur det kommer att se ut i framtiden kan vi inte bedöma, bästa anbud vinner upphandlingen. 

Tilläggas kan att GGVV-kommunerna gemensamt annonserar samtliga upphandlingar i 

lokalpress (Hallpressen). 

 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 1 kap 9 § 

Upphandlande myndighet ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska 

vidare principen för ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. 

 
 
Nya rutiner 

Förändrade krav på leverantörer 

Vid alla nya upphandlingar som Gislaveds kommun gör meddelas leverantören att kommunen 

under avtalstiden möjligen kommer att införa samordnad varudistribution. Leverantören 

måste i sådant fall leverera alla kommunens varor till en distributionscentral istället för att 

köra ut dem till verksamheterna. I samband med upphandlingen efterfrågas även en 

prisjustering på varorna eftersom leverantörens transportarbete minskar i och med införandet 

av en distributionscentral. Vad gäller de upphandlingar vi redan idag har kan detta krav inte 

ställas. Dock kommer kommunen att höra med leverantörerna om de är villiga att leverera 

varorna till distributionscentralen och om det kan innebära någon prisjustering.  

 

En hel del nya rutiner måste tas fram i samråd med distributionscentralen och med 

kommunens leverantörer. Exempelvis måste ett märkningssystem av varorna tas fram så att 

distributionscentralen vet vilken verksamhet som ska ha vad. Detta märksystem måste fungera 

både hos kommunens leverantörer samt hos distributionscentralen. En rutin för hur och när 

leverantörerna kan lämna av varorna vid distributionscentralen måste också fastställas. Att 

avlämningen av varor fungerar friktionsfritt är särskilt viktigt när det gäller hanteringen av 

livsmedel så att kyl- och fryskedjorna inte bryts. SFTI, en samverkan för elektronisk handel i 

offentlig sektor där SKL, Kammarkollegiet och Ekonomistyrningsverket ingår, har tagit fram 

en handledning för samordnad varudistribution. 

Mottagningsrutiner 

I och med införandet av samordnad varudistribution kommer varuleveranserna hos 

verksamheterna att förändras och därmed behövs även nya mottagningsrutiner införas. 

Verksamheterna kommer att veta vilken dag transporterna kommer och på ett ungefär vilken 

tid. Beroende på om verksamheten har valt att ha ett eller flera mottagningsställen kommer en 

viss samordning inom verksamheten att behövas.  

 

Ansvariga för mottagandet av olika varugrupper bör utses. Kökspersonalen är naturligtvis 

ansvariga för mottagandet av livsmedlen, men det behövs även ansvariga mottagare för de 

övriga varorna, till exempel kan fastighetsskötare, lokalvårdare, eller övrig personal vara 

ansvarig för mottagandet av olika varugrupper. Har verksamheten valt att bara ha ett 

mottagningsställe för alla varor är det viktigt att de ansvariga varumottagarna är på plats vid 

tiden för leveransen. I annat fall blir varorna lämnade oövervakade på mottagningsstället. Vid 

val av flera mottagningsställen blir samordningen mellan varumottagarna mindre påtaglig. En 

genomgång med personalen angående samordnad varudistribution, de förändringar som den 

medför och hur de kommer att se ut, behöver göras ute på varje verksamhet. 
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Ekonomi 

Transportkostnad 

För att få en uppfattning om vad transportkostnaden kan bli har uppgifter från Värnamo 

kommuns distributionscentral använts eftersom Värnamo och Gislaved är i ungefär samma 

storleksklass. Värnamos stoppkostnad ligger på 203 kronor, vilket vi har utgått ifrån i våra 

beräkningar nedan.   

 

Gislaveds kommun har idag 101 stycken verksamheter. I dagsläget får verksamheterna i snitt 

tre stycken leveranser i veckan. Detta resulterar i en kostnad på 3,2 miljoner kronor om varje 

verksamhet enbart har ett stoppställe och man räknar på tre leveranser i veckan året om. 

((3*101*52)*203) = 3,2 mkr. Detta är dock en uppskattad kostnad baserad på antaganden. 

 

Alla verksamheter kommer dock inte ha leveranser året runt och många verksamheter minskar 

ner antalet leveranser under vissa perioder under året vilket innebär lägre kostnader än vad 

som visas ovan. Men en del verksamheter kommer däremot att ha fler än ett stoppställe vilket 

innebär högre kostnader, så i slutändan stämmer räkneexemplet ovan på ett ungefär i ett 

inledande skede.  

 

Arbetsgruppen har utgått ifrån att verksamheterna kommer sträva efter att få ner sina 

transportkostnader genom att minska ner antalet mottagningsställen. Värnamo kommun har 

lyckats minska ner sina transportkostnader mer än vad de förväntade sig efter första året och 

därmed minskat ner kostnaden för distributionscentralen. Växjö kommun har däremot tvärtom 

ökat antalet mottagningsställen/stopp. Arbetsgruppen anser att antalet mottagningsställen från 

början bör ses över och hållas till ett minimum. Om behovet finns kan detta justeras i ett 

senare skede. En generell effektivisering kan förväntas över tid då verksamheten utvecklas 

och mognar.  

Administrationskostnad 

För att starta upp en distributionscentral krävs det extra personella resurser, i 

storleksordningen halvtidstjänst över två år. Verksamheternas förutsättningar för att ta emot 

varor på ett nytt sätt behöver inventeras, exempelvis inlastningsställen eller behov av ökad 

kyl- eller frysutrymmen för lagring. Nya rutiner ska utvecklas och utbildnings- och 

informationsinsatser göras internt samtidigt som samt vara kommunens kontakt gentemot en 

extern aktör som ska etablera distributionscentralen. Kostnaden beräknas inledningsvis till 

omkring 300 000 kronor per år.  

 

Vad gäller fakturahanteringen måste fakturorna från distributionscentralen, digitalt, gå direkt 

ut till verksamheterna. Genom denna fakturahantering ser verksamheterna tydligt vilka 

kostnader varutransporterna ger men de får samtidigt möjlighet att påverka denna kostnad 

genom att minska ner antalet stopp och ytterligare samordna sina transporter.  

Finansiering 

Idag betalar verksamheterna sina varor inklusive transporten, vilket innebär att 

verksamheterna redan betalar en dold transportavgift. Genom införandet av samordnad 

varudistribution kommer en del av transportavgiften att lyftas ut ur varukostnaden.  

Transportkostnaden kommer då delvis att synliggöras och priset på varan kommer därmed att 

minska.  
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Tanken är att minskningen på varans pris och den tillkomna transportkostnaden ska ta ut 

varandra. Transportkostnaden kommer i så fall att kunna bäras av verksamheterna själva. De 

kommer till viss del kunna styra denna kostnad i och med att de själva får bestämma hur 

många stopp de vill ha. Ju fler stopp desto högre kostnad. Om kostnaden blir för hög måste 

dock resurser tillföras. Verksamheterna kan inte själva stå för en stor ökad kostnad. 

 

Under 2011 handlade kommunen för 37 240 000 kronor inom de utvalda varugrupper som 

föreslås ingå i distributionscentralen. För att distributionscentralen ska kunna bära sina egna 

kostnader på omkring 3 200 000 kronor måste leverantörerna minska sina kostnader med 

cirka nio procent. Enligt de begränsade uppgifter som hittills inkommit via förfrågningar i 

gjorda upphandlingar ligger den minskade varukostnaden, vid införandet av en 

distributionscentral, på knappt två procent vilket skulle innebära en kostnadsminskning på 

745 000 kronor.  

 

Eftersom distributionscentralen ur ekonomisk synvinkel inte kommer att bära sig, måste 

resurser tillföras. Det görs lämpligast genom att verksamheterna kompenseras för den ökade 

kostnaden. Kompensation görs bara för ett standardutbud, extra leveranser och tjänster 

finansieras av den egna verksamheten. Kostnaden för den tillfälliga administrativa tjänsten är 

en puckelkostnad för införandet som enligt arbetsgruppens mening bör anslagsfinansieras 

direkt till för distributionscentralen ansvarig förvaltning. 

 

Ovanstående beräkningar av kostnader för en distributionscentral är gjorda utifrån en rad 

antaganden som innebär ett stort mått av osäkerhet. Men skillnaden mellan uppskattad 

kostnad för distributionscentralen och sänkta priser på varor är så stor att det är tveksamt om 

en distributionscentral helt kan finansieras via minskade transportkostnader. Samtidigt måste 

också andra vinster som miljö, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och lokal produktion värderas även 

om de inte går att uttrycka i monetära termer. Det är troligen inom dessa områden som de 

stora vinsterna görs med samordnad varudistribution. Exempelvis tyder uppnådd 

samordningsgrad i Halmstad på att miljövinsterna är avsevärda.  

 

Ur strikt ekonomisk synpunkt kan det vara fördelaktigt att söka samverkan med redan 

existerande distributionscentraler eller med grannkommuner som också vill utveckla sådan 

verksamhet.  



 16 

 

4. Gislaveds distributionscentral 

För- och nackdelar 

Uppdraget i det konkretiserade målet är att skapa en gemensam distributionscentral för inköp 

av varor och detta ska göras för att minska antalet transporter och för att möjliggöra mer 

lokala inköp. Denna förstudie har försökt se på förutsättningarna för att uppnå målen om 

minskade transporter och lokala inköp samt andra skäl till att införa samordnad 

varudistribution. 

  

Det finns inget sätt att beräkna hur stor minskning av transporterna ett införande av 

samordnad varudistribution skulle innebära i absoluta tal, då det inte är möjligt att kartlägga 

det transportarbete som utförs idag.  Det är därmed inte möjligt att ge någon prognos för hur 

stor miljöpåverkan en samordnad varudistribution skulle ge genom exempelvis minskade 

utsläpp av koldioxid. Exempel från andra kommuner anger dock en samordningsgrad på 

transporterna på 50 procent vilket tyder på betydande miljövinster i minskade utsläpp. 

Möjligheten att ställa högre miljökrav på transporterna i samordnad varudistribution 

förstärker också miljöargumentet. 

 

En halvering av leveranser till de kommunala verksamheterna ger också ökad trafiksäkerhet i 

känsliga trafikmiljöer. Denna effekt kan också förstärkas av att trafiksäkerhetsinventeringar 

genomförs på varje leveransställe och rutiner/regler upprättas för leveranser i riskmiljöer.    

 

Leveranser på fasta tider och mottagningsrutiner ger både en tryggare och säkrare 

varumottagning och en bättre arbetsmiljö.        

 

En distributionscentral ska också möjliggöra för fler lokala inköp. Erfarenheterna från andra 

kommuner är här varierande. De flesta anger att det inte blivit någon större förändring 

förutom Växjö som anger att de fått en ökning. Arbetsgruppen anser att någon större ökning 

inte är att förvänta i ett kort perspektiv. Detta är ett arbete som måste vara långsiktig och 

kräver fler åtgärder i kombination med samordnad varudistribution.  

  

En grundtanke är att kostnaderna för en distributionscentral ska finansieras via minskade 

transportkostnader. De beräkningar och jämförelser som arbetsgruppen gjort tyder på att en 

distributionscentral får svårt att finansieras på detta sätt. Det är snarare troligt att merparten av 

kostnaden för centralen måste finansieras via anslag.  

 

Ett sätt att påverka kostnaderna för en distributionscentral kan vara att samverka med andra 

antingen existerande centraler eller att flera kommuner samverkar i en uppbyggnad av en ny.   

Det är idag inte möjligt att säga hur stor en kommun ska vara för att det ska vara ekonomiskt 

fördelaktigt med samordnad varudistribution. Faktorer som påverkar den rent ekonomiska 

lönsamheten är geografisk och befolkningsmässig kommunstorlek, storlek på den kommunala 

organisationen och hur utspridda de kommunala verksamheterna är. 

 

Förutsättningar  

Arbetsgruppen anser att en distributionscentral med tillhörande logistiksamordning ska 

upphandlas externt med fastighetsnämnden som ansvarig för verksamheten. Syftet ska vara att 

alla kommunala verksamheter ska delta. Arbetsgruppen har också tagit fram ett förslag till 



 17 

vilka varugrupper som bör hanteras via en distributionscentral. Införandet kan göras 

successivt eller i etapper beroende på dels hur ramavtal är formulerade, dels på hur snabbt en 

distributionscentral kan och bör etableras. Det är exempelvis inte lämpligt att införa 

samordnad varudistribution för livsmedel innan rutiner och organisation har satt sig. I och 

med detta så kommer införandet av samordnad varudistribution ta en längre period, minst ett 

år, att genomföra. Det kan också vara lämpligt att det slutgiltiga avgörandet om inrättande av 

en kommunal distributionscentral görs först när resultatet av upphandling av transportör och 

distributionscentral är klart.  

 

Arbetsgruppen ser långsiktigt inga hinder till att en distributionscentral samordnar transporter 

till andra aktörer tillsammans med det kommunala godset men menar att det är viktigt att 

verksamheten först har stabiliserats och att det går att kombinera med de leveransåtaganden 

en distributionscentral har gentemot Gislaveds kommun. Transporter till andra kunder får inte 

innebära förseningar/försämringar för kommunens verksamheter. 

 

I samband med införandet av samordnad varudistribution kommer antalet mottagningsställen 

att ses över. Eftersom distributionscentralen kommer att ta betalt för antal stopp, blir det 

självklart dyrare för en verksamhet att ha flera stopp. Varje verksamhet ska själv se över sitt 

behov och bestämma hur många stopp de behöver.  

 

Vid ett införande av samordnad varudistribution bör ett standarutbud av leveranser beroende 

på typ av verksamhet och storlek på verksamheten, erbjudas. Möjlighet till extraleveranser 

måste finnas men får endast användas med stor restriktivitet. Förslagsvis styrs detta i 

prissättningen. Transportkostnaden ska debiteras varje verksamhet. 

 

Strävan ska vara att erbjuda leveranser på fasta rutter och fasta tider eller inom ett kort 

tidsintervall. Mottagningsrutiner måste anpassas på varje leveransställe med 

mottagningsansvariga utsedda. Inventeringar av de fysiska förutsättningarna för mottagning 

ska göras på varje ställe då bland annat trafiksäkerhetsproblem identifieras.  

 

Arbetsgruppen inser att lokaliseringen av en distributionscentral kan variera beroende på om 

det är nyetablering, knytning till existerande central eller samverkan med andra kommuner 

som är aktuell. Rent logistiskt kan dock en lokalisering i Gislaved-Anderstorpområdet 

förespråkas och vid upprättande av en egen distributionscentral ska den lokaliseras inom 

kommunens gränser. Ska en samordning göras med interna kommunala transporter så är 

lokalisering inom kommunen en förutsättning.  

 

En samverkan med grannkommuner är möjlig att överväga. Dock är det viktigt att en 

samverkan inte leder till orimligt långa transportavstånd. En samverkan leder också till att 

Gislaveds kommuns får minskad möjlighet att utveckla verksamheten efter egna behov.  

  

Det finns idag möjlighet att ansluta sig till Värnamo kommuns befintliga central. En 

anslutning till denna central skulle leda till för långa avstånd, för små miljövinster och små 

möjligheter att påverka distributionscentralens utformning och drift. Arbetsgruppen 

rekommenderar därför inte en anslutning. Ur ett geografiskt perspektiv är Gnosjö kommun det 

enda rimliga alternativet att för en dialog med angående en gemensam utveckling av en 

distributionscentral.    

 

De studier arbetsgruppen gjort tyder på att en distributionscentral kommer att kräva 

ekonomiskt tillskott för att drivas men att det finns andra värden och vinster som inte går att 
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kvantifiera i ekonomiska termer. Det går troligtvis att minska kostnaderna genom anslutning 

till befintliga distributionscentraler eller att flera kommuner utvecklar en central gemensamt 

men på bekostnad av miljö- och effektivitetsvinster samt inflytande. 

 

Sammanfattningsvis föreslår arbetsgruppen därför en distributionscentral belägen inom 

kommunens gränser och som i första hand endast betjänar Gislaveds kommun. I andra hand 

kan en samverkan med grannkommuner vara av intresse.  
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5. Arbetsgruppens sammanfattande rekommendationer 
 

 Samordnad varudistribution införs i Gislaveds kommun  

 

 En distributionscentral belägen inom kommunens gränser förespråkas. 

 

 Distributionscentral och transporter upphandlas av extern aktör. 

 

 Ansvaret för utveckling av distributionscentralen läggs på fastighetsnämnden. 

 

 Slutligt ställningstagande till införande av samordnad varudistribution görs efter att 

upphandling av distributionscentral och transporter är genomförd. 

 

 Extra personella resurser behövs för att administrera införandet av samordnad 

varudistribution  

 

 Varje nämnd ansvarar för sina transportkostnader.  Kostnaderna ska synliggöras för 

och kunna påverkas av varje enskild verksamhet.  

 

 Ökade kostnader för nämnderna beroende på införande av samordnad varudistribution 

anslagsfinansieras.  

 

 Samordnad varudistribution införs etappvis. Livsmedelstransporterna integreras sist. 
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Bilaga 1. Förslag på varugrupper som kan ingå i 
samordnad varudistribution 
 

Matdistributionssystem 

Lekmaterial 

Skyddskläder 

Städ och kem 

Kontorsmaterial 

Biblioteksmedia 

Skolmaterial 

Telefoner, kommunikationsutrustning 

Sjukvårdsartiklar 

Porslin o restaurangutrustning  

Livsmedel potatis o rotfrukter 

Livsmedel mejeri 

Livsmedel glass 

Livsmedel kioskvaror 

Livsmedel huvudlev 

Livsmedel färsk fisk 

Livsmedel frukt o grönt 

Livsmedel bryggeri 

Tyger 

Pysselmaterial o småslöjd 

Nutritionsprodukter 

Kopieringspapper 

Cyklar 

Elcyklar 

Presenter 

Lek- sport o gymnastikutrustning 

Läromedel 

Tryckerimat 

Litteratur 

Vaccin 

Inkontinens 

Symaskiner 

Madrasser 

 

 















GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2014-05-13     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §171    Dnr: KS.2014.83   252  
 
Fastighetsförvärv Villstad-Haghult 1:203, Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen har framfört förslag till 
kommunstyrelseförvaltningen om att köpa in fastighet Villstad-Haghult 1:203 i 
syfte att den ska användas som bostad för funktionshindrad ung familjemedlem 
istället för att anpassa en förhyrd privatbostad med begränsat besittningsskydd. 
Byggnadens planlösning skulle göra den lämpad för detta ändamål eftersom inga 
ombyggnadsåtgärder skulle behöva vidtas och kommer att skapa en anpassad 
bostad på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. 
 
Fastigheten är belägen i Haghultsområdet i Smålandsstenar och är på totalt 
1363 kvm med en boarea på 146 kvm. Taxeringsvärdet för fastigheten är  
1 266 000 kr. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj 2014 har bygg- och miljöchef 
Susanne Norberg och mark- och exploateringsingenjör Ivo Lisius redogjort för 
ärendet och kommunstyrelsens beslutade att uppdra till mark- och 
exploateringsenheten att ta fram förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheten 
Villstads-Haghult 1:203. 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygg- och miljöförvaltningen daterad den 30 april 2014 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2014 
Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, § 148 
 
Yrkande 
Ann-Katrin Strand (FP) med instämmande av Marie Johansson (S) och Gunnel 
Augustsson (S): Bifall till förslaget. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat köpeavtal daterat den 9 maj 2014, 
 
att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga 

köpehandlingar,  
 
att köp av Villstad-Haghult 1:203 sker genom disponering av 

fastighetsnämnden ansvar 60000 och verksamhet 9169 (övriga 
fastigheter), samt 

 
att  utöka budgetanslaget till fastighetsnämnden (ansvar 60000, verksamhet 

9169) med 1,6 mnkr genom disponering av rörelsekapitalet. 
  

 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 
 



adivli
Linje  

adivli
Linje  
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Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2014-05-13     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §172    Dnr: KS.2011.151   253  
 
Försäljning av område av Signelsö 1:25, Smålandia  
 
Ärendebeskrivning 
Mellan Max Hamburgerrestauranger AB och Gislaveds kommun har tidigare ett 
köpekontrakt daterat 2011-08-01 / 2011-09-15 upprättats om försäljning av del 
av Signelsö 1:25. 
 
Ett tillägg till köpekontraktet har upprättats då det tidssatta villkoret "att Max 
söker bygglov inom 6 månader efter undertecknandet av köpekontrakt" har gått ut. 
Lantmäteriförrättningen är avslutad. Detta innebär bland annat att exakt areal 
erhållits på styckningslotten, och fastighetsbeteckning på styckningslotten blivit 
bestämd till Ängsdal 7.  
 
Arealen är 5 222 kvm och priset per kvadratmeter är oförändrat 150 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Köpekontrakt daterat 2011-08-01 / 2011-09-15 
Tillägg till köpekontrakt 2015-05-07 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till "Tillägg till köpekontrakt" daterat den 7 

maj 2014, samt 
 
att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna "Tillägg till 

köpekontrakt". 
  

 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2014-05-13     1(3) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §173    Dnr: KS.2014.85   00  
 
Nytt konsortialavtal, revidering av bolagsordning samt nytt 
ägardirektiv för Gislaveds Näringslivs AB, GNAB  
 
Ärendebeskrivning 
Gislaved Näringslivs AB (GNAB), bildades 2004. Bolaget ägs till lika delar av 
Gislaveds kommun och Gislavedsregionens Näringslivsråd. Syftet är att bedriva 
näringslivsfrämjande verksamhet till gagn för Gislaveds kommun och dess 
näringsliv. Verksamheten ska allmänt främja näringslivet i kommunen. 
 
Gislaveds kommun företräds av kommunstyrelsen vad gäller 
näringslivsfrämjande uppgifter liksom i formella samarbeten med utomstående. 
Formellt viktiga frågor och som är av principiell betydelse hanteras i 
kommunfullmäktige. 
 
Gislavedsregionens Näringslivsråd består sedan 1974 av de sex 
medlemsföreningarna i Anderstorp, Burseryd-Broaryd, Gislaved, Hestra, 
Reftele och Smålandsstenar/Skeppshult. Näringslivsrådets styrelse är rådets 
företrädare. 
 
Det första konsortialavtalet är daterat den 25 februari 2004. Av detta framgår 
grunder och villkor för parternas samarbete, bolagsbildningen samt villkor som 
är förenat med detta. Konsortialavtalet reviderades 2010, och det nya tillkom 
för att huvudsakligen ändra att hela de årliga ägarbidragen ska inbetalas årsvis i 
förskott. Bolagsordningen har varit oförändrad i sitt innehåll sedan bolagets 
start. Konsortialavtalet i sina respektive två versioner har utgjort ägardirektiv 
för bolaget och har antagits som sådant av bolagsstämman. 
 
Handel och fastighetsägare i Gislaveds tätort har sedan 2003 varit engagerade 
tillsammans med Gislaveds kommun i den ekonomiska föreningen Gislaved i 
Centrum (GIC), vars huvudsakliga uppdrag har varit handelsutveckling i 
Gislaveds tätort.  Parterna har 2013 enats om att avveckla den ekonomiska 
föreningen. Avvecklingen är pågående och väntas bli avslutad under 2014.  
 
I syfte att bredda och samordna åtgärder för att främja utvecklingen inom en 
bransch i omvandling har företrädare för Svensk Handel och Fastighetsägarna 
Gislaved ekonomisk förening beslutat att bilda Gislaveds Handelsråd 
(Handelsrådet). 
 
Handelsrådet har ingått en överenskommelse med Gislavedsregionens 
Näringslivsråd om att näringsfrämjande åtgärder som behöver vidtas för 
handelns utveckling ska hanteras inom ramen för det gemensamma 
näringslivsarbetet i GNAB. Det ska ske i den omfattning medel tillställs GNAB 
från Handelsrådet och med motfinansiering från kommunen.  Handelsrådet ska 
bli medlem i Gislavedsregionens Näringslivsråd och får en plats i dess styrelse. 
Vidare förutsätter överenskommelsen att Handelsrådet förvärvar en av 
Gislavedsregionens Näringslivsråds aktier i GNAB.   Avtalet förutsätter vidare 
att styrelsen i GNAB också ökas med två platser, varav en ska tilldelas 
Gislaveds kommun och en tilldelas Gislavedsregionens Näringslivsråd, vars 
tillkommande plats ska besättas av företrädare för Handelsrådet. 
 
Genom att Gislaveds Näringslivsråd meddelat att föreningen avser att ta in 
Handelsrådet som medlem i föreningen måste ett antal förändringar av GNAB:s 
bolagshandlingar göras om ovanstående villkor ska kunna genomföras. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2014-05-13     2(3) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks § 173 (forts.) 
 

Överläggningar har ägt rum i frågor kring ombildningen och om 
bolagshandlingarna mellan företrädare för kommunstyrelsen respektive för 
Gislavedsregionens Näringsliv: dels inom styrelsen i GNAB, dels direkt mellan 
kommunalråd och Näringslivsrådets avgångne resp. nuvarande ordförande. 
Kontakter har även skett med Handelsrådets företrädare. Ärendet har också 
hanterats i kommunstyrelsens styrgrupp för näringslivsstrategi. 
 
Genom att Gislavedsregionens Näringslivsråd ställt sig positiv till förslaget och 
avser att sälja en aktie till Handelsrådet förutsätter detta enligt § 15 i 
bolagsordningen (hembudsklausulen) att aktien genom anmälan till bolagets 
styrelse ofördröjligen ska erbjudas den andra ägaren. Detta hembud har 
lämnats genom styrelsebeslut i GNAB den 23 april 2014.  
 
Efter att denna aktieöverlåtelse gjorts kommer Gislavedsregionens 
Näringslivsråd, som inkluderar Handelsrådet, samt Gislaveds kommun även 
fortsättningsvis oförändrat äga Gislaved Näringsliv AB till lika delar, det vill säga 
med 50 % vardera. Gislaveds Handelsråd kommer dock att företräda en av de 
fem aktier som ingår i Näringslivsrådets sfär. 
 
Ett nytt konsortialavtal har upprättats för att reglera de förändringar i bolaget 
som behöver genomföras. Det bekräftar också de förutsättningar som rådde då 
stiftarna grundade bolaget och som fortfarande ska gälla. Om konsortialavtalet 
med därtill påföljande bolagsordning samt gemensamt ägardirektiv godkänns, 
ska extra bolagsstämmas hållas i juni 2014 så att bolaget i sin omvandlade form 
kan påbörja sin verksamhet även inom området handelsutveckling. 
 
Kommunfullmäktige har med anledning av ovanstående att ta ställning till  
1. Hembudserbjudandet beträffande en av Gislavedsregionens 

Näringslivsråds aktier i bolaget 
2. Konsortialavtal 
3. Bolagsordning 
4. Ägardirektiv 
5. Fyllnadsval i styrelsen GNAB 
 
Punkterna är beroende av varandra i den ordning de är uppräknade. 

 
Kommundirektören har redogjort för ärendet vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 maj 2014. 
  
Beslutsunderlag 
Konsortialavtal, daterat 2004-02-25 
Bolagsordning, daterad 2004-02-24 
Tidsplan för förändring av ägarförhållanden mm 
Förslag till Konsortialavtal, daterat den 2 maj 2014 
Förslag till Bolagsordning, daterad den 30 april 2014 
Förslag till Ägardirektiv, daterat den 2 maj 2013 
Kommunstyrelsen den 6 maj, § 150 
 
Yrkande 
Agneta Karlsson (M) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till 
förslaget. 

 
Ks § 173 (forts.) 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  avböja erbjudandet enligt bolagsordningens hembudsklausul om att 

förvärva en aktie från Gislavedsregionens Näringslivsråd och godkänner 
att denna aktie överlåts till Gislaveds Handelsråd, 

 
att  godkänna upprättat förslag till konsortialavtal mellan Gislaveds kommun 

och Gislavedsregionens Näringslivsråd, daterat den 2 maj 2014, 
 
att  godkänna bolagsordning för Gislaved Näringsliv AB, daterad den 2 maj 

2014, 
 

att  godkänna upprättat ägardirektiv Gislaveds Näringsliv AB, daterat den 2 
maj 2014, 

 
att  andra till och fjärde att-satserna ovan gäller under förutsättning att 

Gislavedsregionens Näringslivsråd fattar likalydande beslut i dessa delar, 
 
att uppdra till kommunens valda bolagsombud att på extra bolagsstämma 

med Gislaved Näringsliv AB följa kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, 
samt 

 
att  till ledamot i styrelsen för Gislaved Näringsliv AB välja kommundirektör 

Karin Gustafsson, och som suppleant välja ekonomichef Stefan Tengberg 
för tiden från och med extra bolagsstämma i juni 2014 till och med 
årsstämman 2015. 

 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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2014-05-13 
 
 
 

 
Bolagsordning för Gislaved Näringslivs AB 
 
 
 
§ 1  Firma 
Bolagets firma är Gislaved Näringslivs Aktiebolag. 
 
§ 2  Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköpings län. 
 
§ 3  Verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att på en av ägarna gemensamt formulerad grundsyn 
verka för näringslivets utveckling inom Gislaveds kommun och för kommunens arbete med 
näringslivsfrämjande åtgärder. Bolaget ska därvid verka för kompetensutveckling samt 
genomföra projekt vars syfte är att utveckla infrastruktur, tillgänglighet och attraktivitet för 
befintliga och tillkommande företag. 
 
§ 4  Ändamålet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är inte att bereda ägarna vinst utan att på gemensam 
grund allmänt verka för näringslivets utveckling inom Gislaveds kommun. Skulle bolaget 
likvideras, ska den behållna förmögenheten fördelas mellan aktieägarna enligt 
aktiebolagslagens regler för likvidation. 
 
§ 5  Ärenden av principiell betydelse m m 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun resp. Gislavedsregionens 
Näringslivsråd möjlighet till ställningstagande innan beslut i verksamheten som är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
§ 6  Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier. 
 
§ 8  Styrelse 
Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter inklusive ordförande, varav kommunfullmäktige i 
Gislaveds kommun (organisationsnummer 212000-0514) utser hälften och 
Gislavedsregionens Näringslivsråd (organisationsnummer 828500-4944) utser hälften. 
Respektive part utser vidare vardera fyra styrelsesuppleanter, vilka kan inträda för resp. parts 
samtliga ledamöter. Suppleant, som valts av part, vars ledamot är frånvarande vid styrelse-
sammanträde ska alltid ha företräde före suppleant utsedd av den andra parten 
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Ej tjänstgörande styrelsesuppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten men 
inte beslutanderätt. 
 
Mandatperioden löper på ett år i taget från ordinarie bolagsstämma till ordinarie 
bolagsstämma. 
 
§ 9  Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, ska en auktoriserad revisor samt en suppleant utses. Revisorn utses på ordinarie 
bolagsstämma. Uppdraget gäller till slutet av ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet hållits. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma tid som kommunfullmäktige väljer revisorer för granskning av kommunens 
verksamhet, väljer kommunfullmäktige en lekmannarevisor och en suppleant för denne. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägare tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före bolagsstämma. 
 
§ 12 Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall hållas inom fyra månader efter räkenskapsårets 
utgång.  
 
På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Val av två personer att justera stämmans protokoll 
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
8. Beslut angående 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

9.   Fastställande av arvoden åt revisorn. 
10. Val av revisor och revisorssuppleant. 
11. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige i Gislaveds 
      kommun valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt 
      lekmannarevisor och suppleant för denne samt av Gislaveds- 
      regionens Näringslivsråd valda styrelseledamöter och styrelse- 
      suppleanter. 
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
      (2005:551) eller bolagsordningen. 

 
§ 13 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
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§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
§15 Hembud   
Om aktier övergår till annan än aktieägare, ska aktien genom anmälan till bolagets styrelse, 
ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktier ska därvid styrkas samt, 
där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. 
 
När aktie på sådant sätt hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta 
bolagets aktieägare om detta, med uppmaning till den som önskar begagna sig av 
lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan 
hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem 
emellan bestämmas genom lottning. Om samtidigt flera aktier hembjudits ska aktierna först, 
så långt det kan ske, jämt omfördelas bland dem som vill lösa. 

 
För sålunda hembjuden aktie ska betalas lösen med aktiens nominella värde.  

 
Om inte någon inom stadgad tid anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller aktien inte inom 
20 dagar därefter inlöses, blir den som gjort hembudet registrerad för aktien. 
 
I det fall Gislavedsregionens Handelsråd avser att avyttra aktie ska Gislavedsregionens 
Näringslivsråd äga företräde gentemot andra parter. 
 
 
§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun resp. Gislavedsregionens Näringslivsråd äger rätt att 
ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte hindras av författningsreglerad 
sekretess. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande såväl av kommunfullmäktige i 
Gislaveds kommun som av Gislaveds Näringslivsråd. 
 
 
------- 
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Konsortialavtal    2014-05-13 
 
 
Bakgrund 
Gislaved Näringslivs AB, (organisationsnummer 556661-9861), nedan kallat GNAB, är bildat 
av och ägt av Gislaveds kommun (organisationsnummer 212000-0514) och Gislaveds-
regionens Näringslivsråd (organisationsnummer 828500-4944), bedriver näringslivsfrämjande 
verksamhet till gagn för Gislaveds kommun och dess näringsliv. Bolagets verksamhet ska 
allmänt främja näringslivet i kommunen och ska inte vara vinstdrivande. 
 
Bolaget bildades och registrerades 2004. Det första konsortialavtalet är daterat 2004-02-25. 
Av detta framgår grunder och villkor för parternas samarbete, bolagsbildningen samt villkor 
som är förenat med detta. Konsortialavtalet reviderades 2010, och det nya, daterat 2010-02-
12, tillkom för att huvudsakligen ändra att hela de årliga ägarbidragen ska inbetalas årsvis i 
förskott. 
 
Bolagsordningen, som utgjort Bilaga A till båda konsortialavtalen, har varit oförändrad i sitt 
innehåll sedan bolagets start. 
 
Konsortialavtalet i sina respektive två versioner har utgjort ägardirektiv för bolaget och har 
antagits som sådant av bolagsstämman. 
 
En förändring av bolagets ägarförhållanden avses ske genom att Gislaveds Näringslivsråd 
meddelat att föreningen avser att ta in Gislavedsregionens Handelsråd (organistionsnummer 
xxxxxx-xxxx) som medlem i föreningen, varvid ett antal förändringar av bolaget behöver 
ske. 
 
Detta konsortialavtal upprättats för att reglera de förändringar i bolaget som därmed 
behöver genomföras. Det bekräftar också de förutsättningar som rådde då stiftarna 
grundade bolaget och som fortfarande ska gälla. 
 
Ägarna 
Gislaveds kommun företräds av kommunstyrelsen vad gäller näringslivsfrämjande uppgifter 
liksom i formella samarbeten med utomstående. Formellt viktiga frågor och som är av 
principiell betydelse hanteras i kommunfullmäktige. 
 
Gislavedsregionens Näringslivsråd består sedan 1974 av de sex medlemsföreningarna i 
Anderstorp, Burseryd-Broaryd, Gislaved, Hestra, Reftele och Smålandsstenar/Skeppshult. 
Näringslivsrådets styrelse är rådets företrädare. 
 
Handel och fastighetsägare i Gislaveds tätort har sedan 2003 varit engagerade tillsammans 
med Gislaveds kommun i den ekonomiska föreningen Gislaved i Centrum (GIC), vars 
huvudsakliga uppdrag har varit handelsutveckling i Gislaveds tätort.  Parterna har 2013 enats 
om att avveckla den ekonomiska föreningen. Avvecklingen är pågående och väntas bli 
avslutad under 2014.  
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I syfte att bredda och samordna åtgärder för att främja utvecklingen inom en bransch i 
omvandling har  Handel Anderstorp och  Handel  Gislaved tillsammans med Fastighetsägarna 
i Gislaved ekonomisk förening (organisationsnummer 769610-3584) beslutat att bilda 
Gislavedsregionens Handelsråd.  
 
Förändring av bolaget 
Gislavedsregionens Handelsråd har ingått en överenskommelse med Gislavedsregionens 
Näringslivsråd att näringsfrämjande åtgärder som behövs för handelns utveckling ska 
hanteras inom ramen för det gemensamma näringslivsarbetet i GNAB och i den omfattning 
medel tillställs GNAB från Gislavedsregionens Handelsråd och med motfinansiering från 
Gislaveds kommun. Gislavedsregionens Handelsråd blir medlem i Gislavedsregionens 
Näringslivsråd och får en plats i dess styrelse. Vidare förutsätter överenskommelsen att 
Gislavedsregionens Handelsråd förvärvar en av Gislavedsregionens Näringslivsråds aktier i 
GNAB.   Styrelsen i GNAB förutsätts också bli utökad med två platser, varav en ska tilldelas 
Gislaveds kommun och en Gislavedsregionens Näringslivsråd. Denna plats ska besättas av 
företrädare för Gislavedsregionens Handelsråd. 
 
Hembud 
Gislavedsregionens Näringslivsråd har ställt sig positiv till förslaget och avser att sälja en aktie 
till Gislavedsregionens Handelsråd. Detta förutsätter enligt § 15 i bolagsordningen att aktien 
genom anmälan till bolagets styrelse ofördröjligen ska erbjudas den andra ägaren. Detta har 
gjorts genom styrelsebeslut i GNAB den 23 april 2014. Gislaveds kommun har, under 
förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande den 22 maj 2014, inte för avsikt att 
förvärva den utbjudna aktien, varmed den föreslagna aktieöverlåtelsen kan göras. 
 
Bolaget 
Gislavedsregionens Näringslivsråd samt Gislaveds kommun är stiftare av bolaget och ska 
även fortsättningsvis oförändrat äga Gislaved Näringsliv Aktiebolag till lika delar, det vill säga 
med 50 % vardera. 
 
Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska uppgå till 100 000 kronor. Respektive stiftare har bidragit med halva aktie-
kapitalet.  
 
De 10 aktierna á 10 000 kronor fördelar sig efter att detta avtal fått giltighet enligt följande: 

Gislavedsregionens Näringslivsråd  4 aktier 
Gislaveds Handelsråd  1 aktie 
Gislaveds kommun   5 aktier 

 
Aktierna får inte pantsättas eller försäljas utan att hembudsbestämmelserna i 
bolagsordningen beaktats. I det fall Gislavedsregionens Handelsråd avser att avyttra sin aktie i 
framtiden ska Gislaveds Näringslivsråd äga företräde gentemot andra parter vid hembud. 
 
Verksamhetsår 
Kalenderåret skall vara verksamhetsår och räkenskapsår. 
 
Årsredovisningen ska vara tillgänglig för ägarna senast den 15 februari respektive år. Kom-
munens krav på när delårsbokslut och helårsprognoser måste lämnas ska följas. 
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Budget 
Budget ska upprättas årligen och fastställas av styrelsen. Budgeten är beroende av bidrag från 
ägarna, varför samråd ska ske mellan dessa innan styrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Delägarna bidrar med lika delar, dvs. hälften var.  
 
Fördelningen av den del som ska betalas av Gislavedsregionens Näringslivsråd fördelas mellan 
medlemmarna på det sätt som medlemmarna själva beslutar inom föreningen. 
 
Bidragen ska betalas årsvis i förskott. 
 
Budgeten uppgick för första verksamhetsåret (2004) till 1 000 000 kronor på helårsbasis. För  
verksamhetsåret 2014 uppgår budgeten till 1 802 000 kronor.  
 
Gislaveds kommun har villkorat sitt bidrag för det ombildade bolagets verksamhet till 
ytterligare maximalt 375 000 kronor på helårsbasis år 2014 avseende Gislavedsregionens 
Handelsråd. 
 
Bolagsstämma (årsstämma) 
Bolagsstämma (årsstämma) skall hållas senast i april varje år.  
 
Styrelse 
Ordförande och vice ordförande utses inom styrelsen och väljs för ett år i taget. Beslutet ska 
fattas i enighet. Vice ordförande hämtas från den part som inte får ordförandeposten. 
Gislavedsregionens Näringslivsråd ansvarade för ordförandeposten det första året, som var 
år 2004. Därefter växlar parterna ordförandeskapet vartannat år. Växlingen mellan parterna 
kan frångås genom ett enigt styrelsebeslut när hela styrelsen är närvarande. Praxis har dock 
utvecklats till att Näringslivsrådet besatt ordförandeposten huvuddelen av de gångna åren. 
 
Styrelsen är beslutför med sex ledamöter under förutsättning att det är tre ledamöter från 
vardera parten. 
 
Suppleant ska underrättas om styrelsesammanträde och har vid sådant närvarorätt och rätt 
att yttra sig men inte delta i beslutsfattande. 
 
Det åligger parterna att eftersträva att styrelsebesluten fattas enhälligt. Vid fråga av policy-
mässig natur, långtgående samarbetsavtal eller omfattande ekonomiska åtaganden och lik-
nande, ska styrelsen vara fulltalig för att styrelsen ska vara beslutför.  
 
Antalet styrelsemöten ska vara minst fyra per verksamhetsår (kalenderår). 
 
Kallelse samt erforderligt underlag till styrelsemöte ska ske per brev (med e-post eller 
papperspost) och senast två veckor i förväg. 
 
Extra styrelsemöte ska hållas om en av styrelseledamöterna eller verkställande direktören 
begär det. 
 
Lekmannarevisor 
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utser en lekmannarevisor och en suppleant för 
denne för att upprätthålla Kommunallagens bestämmelser i kapitel 3, § 17 och § 18. 
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Bolaget ska ge lekmannarevisorn de möjligheter och det stöd som denne begär för att 
fullgöra sitt uppdrag. Lekmannarevisorn ska närvara vid bolagsstämman för att kommentera 
granskningsrapporten. 
 
Arvode  
Bolaget betalar inte arvode och ersättningar till styrelseledamöter och ev. närvarande 
suppleanter. Om respektive ägare beslutar arvodera och betala eventuella övriga ersättningar 
till sina styrelseledamöter och styrelsesuppleanter görs det på de grunder som resp. ägare 
bestämmer. 
 
Arvode till auktoriserade revisorn betalas av bolaget. Gislaveds kommun arvoderar sin lek-
mannarevisor enligt de regler som gäller för förtroendevalda i kommunen. 
 
Underskott och överskott 
Om överskott eller underskott uppstår ska detta överföras till kommande räkenskapsår om 
inte ägarna det enskilda bokslutet överenskommer om annat. 
 
Offentlighet mm 
Parterna är införstådda med att bolaget enligt lag kan omfattas av handlingsoffentlighet i 
enlighet sekretesslagen 1 kap 9 §. Inriktningen är att allmänheten skall ha rätt att ta del av 
handlingar hos företaget på de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 
kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Affärshemligheter kan sekretessbeläggas 
om det finns grund för det i lag. 
 
Bolagets handlingar ska således hållas i sådan ordning att offentligheten kan upprätthållas. 
Bolaget skall vidare verka i enlighet med kommunens arkivreglemente. 
 
Representation 
Den principiella inriktningen för bolagets representation är att den ska vara alkoholfri. Vid 
speciella tillfällen och med hänsyn till arrangemangets specifika art, gästernas kulturella 
bakgrund etc. är det dock tillåtet att använda vin och starköl i samband med representation. 
 
Miljö 
Bolaget ska verka i enlighet med av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antagna 
strategiska dokument inom miljö-, energi- och klimatområdet. 
 
Samråd 
I frågor som enligt någon av parternas mening är av principiell karaktär vad avser bolagets 
framtida verksamhet eller är av stor ekonomisk betydelse för bolaget, ska på begäran av 
styrelseledamot eller part, i god tid före frågans behandling på styrelsesammanträde eller 
bolagsstämma, samråd ske mellan parterna. Frågor, som ur ägarnas perspektiv bedöms vara 
av principiell art eller annars av större vikt, skall dessutom överlämnas till respektive ägare 
för ställningstagande. 
 
Ägardirektiv 
Inför varje årsstämma ska parterna minst åtta veckor före den ordinarie bolagsstämman, på 
vilken bolagets bokslut skall behandlas, samråda angående ägardirektiv för den framtida 
verksamheten samt angående riktlinjerna för bokslut, förvaltningsberättelse och andra 
ekonomiska frågor. 
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Bolagsordning 
Kommer bestämmelser i detta avtal att strida mot bolagsordningen, gäller detta avtal före 
bolagsordningen, där lag och förordning inte stadgar annorlunda. 
 
Avtalets varaktighet 
Avtalet träder i kraft då det undertecknats av båda parter samt godkänts av 
Gislavedsregionens Näringslivsråd respektive genom beslut av kommunfullmäktige i 
Gislaveds kommun. Avtalet gäller till 2020-12-31 och förlängs därefter med två år i taget om 
inte det sägs upp skriftligt senast ett år före löpande avtalsperiods utgång. 
Detta avtal ersätter konsortialavtal daterat den 2008-02-25. 
 
Tvist 
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall hänskjutas till avgörande av 
allmän domstol i Sverige. 
 
Vid eventuell konflikt mellan bolagsordning, ägardirektiv och detta konsortialavtal ska 
konsortialavtalets lydelse ha företräde. 
 
 
 
 
 
Gislaved den                     2014  Gislaved den      2014 
 
 
 
Gislaveds kommun   Gislavedsregionens Näringslivsråd 
 
   
 
Niclas Palmgren   Morgan Ryman 
Kommunstyrelsens ordförande   Styrelseordförande  
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2014-05-13 

Ägardirektiv	för	Gislaved	Näringsliv AB	 
 

(nedan kallat Bolaget) 

 

Bolagets verksamhet och inriktning  

Inom ramen för en av parterna upprättad bolagsordning, dessa ägardirektiv och andra 
styrande beslut ska bolagets verksamhet aktivt främja näringslivets utveckling i Gislaveds 
kommun. Bolaget ska strategiskt driva näringslivsutveckling och aktivt sträva efter att 
tillgodose näringslivets och kommunens gemensamma intressen på ett strukturerat sätt, 
baserat på en samsyn mellan parterna avseende agenda, tidplaner, mål, åtgärder och 
prioriteringar. 

Bolaget skall företrädas av en aktiv styrelse och verkställande direktör (tituleras 
näringslivschef), som alla skall verka som goda ambassadörer för kommunen och de 
näringslivsgrenar som är verksamma inom kommunen. Vidare skall styrelse och VD aktivt 
söka ett konstruktivt samarbete med motsvarande näraliggande organisationer, såväl inom 
som utom regionen, för att därmed bidra till att stärka kommunens utveckling och tillväxt.  

Huvudinriktningen i bolagets verksamhet ska vara att utifrån en av ägarna gemensamt 
formulerad grundsyn och strategi allmänt främja näringslivsutveckling och utveckla 
samarbetet mellan det lokala näringslivet och Gislaveds kommun.  

Verksamheten ska i första hand, om annat direktiv ges av ägarna, fokuseras kring de mellan parterna 
överenskomna framgångsfaktorerna 

 Näringslivsutveckling 
 Utbildning och kompetensutveckling 
 Infrastruktur och tillgänglighet 
 Attraktivitet 

 

Den gemensamma grundsynen bygger på parternas gemensamma intresse av en positiv lokal 
näringslivsutveckling, där kommunen/samhällets roll huvudsakligen innebär att skapa goda 
lokala förutsättningar för näringslivet och för tillväxt i kommunen, medan företagens/det 
lokala näringslivets roll är att utveckla och driva framgångsrika verksamheter.   
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Bolagets verksamhet ska därför 

 ha en utvecklande och stödjande funktion i parternas samarbete. 
 samverka (identifiera, föreslå och driva frågor av gemensamt intresse) kring såväl 

det lokala näringslivets utvecklingsmöjligheter som de samarbetsmöjligheter som 
kan uppstå mellan det lokala näringslivet och kommunen 

 kunna åta sig ett projektägarskap för utvecklingsprojekt som är av gemensamt 
intresse.  

Verksamhetens innehåll skall fokusera på de mellan parterna överenskomna 
framgångsfaktorerna för en positiv lokal näringslivsutveckling, dvs.  

 främja etablering av nystartade/inflyttade företag och näringslivsgrenar till kommunen 
 främja de befintliga företagens utveckling och kompetensutveckling i samarbete med 

olika utbildningsanordnare och personalrekryterare.   
 samverka för en vidareutveckling av infrastruktur och tillgänglighet 
 medverka i samarbetsprojekt, som syftar till en allmänt ökad attraktivitet i 

kommunen.  

Bolagets och kommunens anställda ska samverka i en gemensam målsättning att underlätta 
och förenkla för befintligt och tillkommande näringsliv i kontakter med såväl lokala som 
regionala och nationella myndigheter. 
 
Bolagets ska bevaka externa samarbetsmöjligheter till nytta för näringslivet genom att delta i 
Regionförbundets i Jönköpings läns/ Region Jönköpings läns/ näringslivs- och tillväxtarbete, 
liksom inom Gnosjöregionen/GGVV och inom Entreprenörsregionen.  
 
Styrelsen ska på årlig strategiskt inriktad planeringsdag utveckla vilka arbetsområden som ska 
prioriteras det kommande och de närmast därpå kommande verksamhetsåren. Detta ska 
kombineras med mål och ekonomisk plan. 

  

Bolagets restriktioner 

Bolaget ska arbeta efter generellt inriktad näringsfrämjande verksamhet.  

Bolaget ska särskilt uppmärksamma att den ska vara förenlig med kommunallagen och särskilt 
beakta dess likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprinciper och med lagens om vissa 
kommunala befogenheter samt med konkurrenslagstiftningen.  

Bolaget ska inte syssla med affärsdrivande konsulterande verksamhet. 

 
Bolagsstämma (årsstämma) 

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall hållas senast i april varje år.  
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Styrelse 
Ordförande och vice ordförande utses inom styrelsen och väljs för ett år i taget. Beslutet ska 
fattas i enighet. Vice ordförande hämtas från den part som inte får ordförandeposten. 
Gislavedsregionens Näringslivsråd ansvarade för ordförandeposten det första året, som var 
år 2004. Därefter växlar parterna ordförandeskapet vartannat år. Växlingen mellan parterna 
kan frångås genom ett enigt styrelsebeslut när hela styrelsen är närvarande.  

Styrelsen är beslutför med sex ledamöter under förutsättning att det är tre ledamöter från 
vardera parten. 

Suppleant ska underrättas om styrelsesammanträde och har vid sådant närvarorätt och rätt 
att yttra sig men inte delta i beslutsfattande. 
 
Suppleant ska underrättas om styrelsesammanträde och har vid sådant närvarorätt och rätt 
att yttra sig men inte delta i beslutsfattande. 
Det åligger parterna att eftersträva att styrelsebesluten fattas enhälligt. Vid fråga av 
policymässig natur, långtgående samarbetsavtal eller omfattande ekonomiska åtaganden och 
liknande, ska styrelsen vara fulltalig för att styrelsen ska vara beslutför.  

Antalet styrelsemöten ska vara minst fyra per verksamhetsår (kalenderår). 

Kallelse samt erforderligt underlag till styrelsemöte ska ske per brev (med e-post eller 
papperspost) och senast två veckor i förväg. 

Extra styrelsemöte ska hållas om en av styrelseledamöterna eller verkställande direktören 
begär det. 

 

Lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utser en lekmannarevisor och en suppleant för 
denne för att upprätthålla Kommunallagens bestämmelser i kapitel 3, § 17 och § 18. 

Bolaget ska ge lekmannarevisorn de möjligheter och det stöd som denne begär för att 
fullgöra sitt uppdrag. Lekmannarevisorn ska närvara vid bolagsstämman för att kommentera 
granskningsrapporten. 

 

Arvode 

Bolaget betalar inte arvode och ersättningar till styrelseledamöter och ev. närvarande 
suppleanter. Om respektive ägare beslutar arvodera och betala eventuella övriga ersättningar 
till sina styrelseledamöter och styrelsesuppleanter görs det på de grunder som resp. ägare 
bestämmer. 
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Arvode till auktoriserade revisorn betalas av bolaget. Gislaveds kommun arvoderar sin lek-
mannarevisor enligt de regler som gäller för förtroendevalda i kommunen, 

 
Underskott och överskott 
Om överskott eller underskott uppstår ska detta överföras till kommande räkenskapsår om 
inte ägarna det enskilda bokslutet överenskommer om annat. 

 
Offentlighet mm 
Styrelse och VD ska vara införstådda med att bolaget enligt lag kan omfattas av handlings-
offentlighet i enlighet sekretesslagen 1 kap 9 §. Inriktningen är att allmänheten skall ha rätt att 
ta del av handlingar hos företaget på de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Affärshemligheter kan 
sekretessbeläggas om det finns grund för det i lag. 

Bolagets handlingar ska således hållas i sådan ordning att offentligheten kan upprätthållas. 
Bolaget ska vidare verka i enlighet med kommunens arkivreglemente. 

 

Representation 

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

 

Miljö 

Bolaget ska verka i enlighet med av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antagna strategiska 
dokument inom miljö-, energi- och klimatområdet. 

 

Samråd 

I frågor som enligt någon av parternas mening är av principiell karaktär vad avser bolagets 
framtida verksamhet eller är av stor ekonomisk betydelse för bolaget, ska på begäran av 
styrelseledamot eller part, i god tid före frågans behandling på styrelsesammanträde eller 
bolagsstämma, samråd ske mellan parterna. Frågor, som ur ägarnas perspektiv bedöms vara 
av principiell art eller annars av större vikt, skall dessutom överlämnas till respektive ägare 
för ställningstagande. 
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Ägardirektiv 

Inför varje årsstämma ska parterna minst åtta veckor före den ordinarie bolagsstämman, på 
vilken bolagets bokslut skall behandlas, samråda angående ägardirektiv för den framtida 
verksamheten samt angående riktlinjerna för bokslut, förvaltningsberättelse och andra 
ekonomiska frågor. 

Vid eventuell konflikt mellan bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal ska konsortialavtalets 
lydelse ha företräde. 

 

Gislaved den                     2014  Gislaved den      2014 

 

Gislavedsregionens Näringslivsråd  Gislaveds kommun 

 

Morgan Ryman   Niclas Palmgren 
Styrelseordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §151 Dnr: KS.2007.284 100

Utredning om vårdnadsbidrag

Ärendebeskrivning
I samband med behandlingen av budget 2008 beslutade kommunfullmäktige den
15 november 2007 att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att under 2008
utreda möjligheterna att införa vårdnadsbidrag i Gislaveds kommun.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 december 2008
beslutade man att återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen
för att följa utvecklingen av de beslut som tagits i andra jämförbara kommuner
som infört bidraget.

En nulägesbeskrivning i Sverige (2011) har redovisats på barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 31 mars 2014 och nämnden har
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att inte införa kommunalt
vårdnadsbidrag i Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 15 november 2007, § 142
Barn- och utbildningsnämnden den 15 december 2008, § 113
Barn- och utbildningsnämnden den 31 mars 2014, § 35

Yrkande
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att inte införa kommunalt vårdnadsbidrag i Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige











Kf § 142 2007-11-15 Beslutsutdrag från protokoll av Kommunfullmäktige

Budget 2008 med utblick till 2010

Ärendebeskrivning

Verksamheten i kommunstyrelsens förslag till 2008 års Mål och Budget
upptar en nettokostnad på 1 259 mkr. Resultatbudgeten för 2008 uppvisar ett
resultat på 8,9 mkr. Investeringsbudgeten för 2008 uppgår till 124,1 mkr.
Balansbudgeten omsluter 1 099,4 mkr. Investeringsplanen för 2009 resp.
2010 omfattar 87,7 resp. 75,8 mkr.

Beslutsunderlag
Budgetdokumentet ”Mål och budget 2008-2010”; Budgetutskottets förslag
2007-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 – 26 september 2007, §§ 315-316
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 oktober 2007, § 342
Fastighetsnämndens arbetsutskotts beslut den 26 oktober 2007, § 85
Kulturnämndens beslut den 24 september 2007, § 47
Fritidsnämndens beslut den 30 maj 2007; § 38
PM Sammanställning av taxeförändringar i budget 2008
Kommunstyrelsekontoret 2007-10-05
MBL-protokoll
Kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 2007, § 213
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse angående Revisionens budget för
2008, daterad den 15 november 2007

Ekonomichef Rune Bengtsson redovisar förutsättningar för mål- och
budgetarbetet, processen och finansiella mål mm enligt kommunstyrelsens
förslag.

Yrkanden, generella
Niclas Palmgren (m), Carina Johansson (c), Börje Malmborg (kd),
Ann-Cathrine André (fp), Lars Larsson (c), Moses Jele (kd), Bengt Petersson
(c), Mikael Kindbladh (m) och Lis Melin (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Marie Johansson (s), Ylva Samuelsson (s), Gunnel Augustsson (s),
Margareta Lindgren (s), Jörgen Karlsson (s) yrkar bifall till
socialdemokraternas ändringsförslag till kommunstyrelsens förslag.

Staffan Sjöblom (m), Drago Peter (v) och Ann-Katrin Strand (fp) deltar i
debatten.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

POLITIK OCH DEMOKRATI
Kommunfullmäktige, arvodesregler – fasta arvoden och timarvoden
Mats Lönnberg (k): Hel- och deltidsarvoderades ersättningar sänks med en
tredjedel.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Mats Lönnbergs yrkande.



Ordföranden ställer proposition på Mats Lönnbergs (k) yrkande och Niclas
Palmgren (m) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Mats
Lönnbergs yrkande.

Kommunfullmäktige, arvodesregler – förlorad arbetsförtjänst
Mats Lönnberg (k): Arvode skall ej utgå när ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utbetalas.
Niclas Palmgren (m). Avslag på Mats Lönnbergs (k) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lönnbergs (k) yrkande och Niclas
Palmgren (m) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Mats
Lönnbergs (k) yrkande.

Revision
Ulf Jiretorn (m) redovisar enligt särskild skrivelse kommunfullmäktiges
presidiums beredning av Revisionens förslag till budget för sin verksamhet.
Revisionen har begärt ett anslag för 2008 om 1 456 tkr.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att revisionens budget för 2008
fastställs till 1 170 tkr, vilket innebär en uppräkning med 101 tkr jämfört med
fastställd budget för 2007.

Ordföranden ställer proposition på Revisionens förslag till budgetanslag för
Revisionen 2008 och kommunfullmäktiges presidiums förslag och finner att
kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Föreningsanslag

Protokollsanteckning:
Sven-Erik Karlsson: Jag anser att det stora underskott som Torghuset
redovisar (prognos 2007: -2 839 tkr) måste åtgärdas, så att detta ej blir högre
än vad som för 2007 gäller som verksamhetsbidrag för Gisleparken, dvs
1 500 tkr.

ORGANISATION
Intern styrning och ledning, personaltidningen
Marie Johansson (s): Anslag till tryckkostnad för att ge ut personaltidningen
Kommunikationen i pappersformat med kostnad 60 tkr/år återläggs.

Mats Lönnberg (k), Bodil Eriksson (s), och Robert Erlandsson (mp): Bifall
till Marie Johanssons yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Marie Johanssons yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Johanssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

SAMHÄLLSUTVECKLING
Planering och kommunikation
Robert Erlandsson (mp): Utredning om översvämningsrisker för Nissan i
Gislaved och Smålandsstenar genomförs 2008 och 250 tkr anslås för detta.



Marie Johansson (s), Gunnel Augustsson (s) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Robert Erlandssons yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Robert Erlandssons yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Robert Erlandssons (mp) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Robert Erlandssons yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Näringsliv
Marie Johansson (s): Inte driva projektet ”Ditt Liv” vidare, vilket minskar
anslaget med 200 tkr.

Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall till Marie Johanssons
yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Marie Johanssons (s) yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Johanssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Markförsäljning
Mats Lönnberg (k): Samtliga markpriser skall vara 96 kr/kvm.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Mats Lönnbergs yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lönnbergs (k) yrkande och Niclas
Palmgrens (m) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
Mats Lönnbergs (k) yrkande.

Kommunstyrelseförvaltningen i övrigt
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i
övrigt avseende Kommunstyrelseförvaltningen och finner att
kommunfullmäktige antar det.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende



Räddningsnämnden och finner att kommunfullmäktige antar det.

TEKNISKA NÄMNDEN

VÄGHÅLLNING
Mats Lönnberg (k): 200 tkr skall tillföras kontot för halkbekämpning.

Niclas Palmgren (m): avslag på Mats Lönnbergs (k) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lönnbergs (k) yrkande och Niclas
Palmgren (m) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Mats
Lönnbergs yrkande.

PARK/OSA/SKOG
Robert Erlandsson (mp): 200 tkr anslås till anläggande av promenadstråk i
tätortsnära naturområden.

Gunnel Augustsson (s), Jörgen Karlsson (s), Marie Johansson (s), Bodil
Eriksson (s) och Mats Lönnberg (k): Bifall till Robert Erlandssons yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Robert Erlandssons yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Robert Erlandssons (mp) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

INVESTERINGSBUDGET 2008 MED PLAN 2009 – 2010

Industriområde Reftele
Jörgen Karlsson (s): Anslå 500 tkr till Reftele industriområde, gatumark, år
2010 samt att anslå 500 tkr till Reftele industriområde, VA,år 2010.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Jörgen Karlssons yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Jörgen Karlssons yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jörgen
Karlssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

GC-väg Nygatan, Gislaved
Niclas Palmgren (m) för Allians för Gislaved: Flytta anslag till GC-väg
Nygatan, Gislaved om 2 400 tkr från budget 2008 till plan 2009 (inkl
tillhörande statsbidrag).

Håkan Josefsson (c): Bifall till Niclas Palmgrens (m) yrkande.

Marie Johansson (s), Ingebert Magnusson (s), Robert Erlandsson (mp) och
Mats Lönnberg (k): Avslag på Niclas Palmgrens yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.



Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (m) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
Niclas Palmgrens (m) yrkande.

GC-väg Gröna vägen, Gislaved
Ingebert Magnusson (s): GC-väg Gröna vägen flyttas 1 500 tkr till 2009 samt
för VA Gröna vägen flyttas 1 000 till 2009 som en följdändring av att
yrkande i föregående ärende vann gehör.

Niclas Palmgren (m) och Håkan Josefsson (c): Avslag på Ingebert
Magnussons yrkande (s). Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Ingebert Magnussons (s) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Ingebert Magnussons (s) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Tekniska nämnden i övrigt
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i
övrigt avseende Tekniska nämnden och finner att kommunfullmäktige antar
det.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende
Bygg- och Miljönämnden och finner att kommunfullmäktige antar det.

SOCIALNÄMNDEN

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Familjecentral
Ylva Samuelsson (s): 300 tkr anslås till start av familjecentral under 2008.

Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall till Ylva Samuelssons
(s) yrkande.

Niclas Palmgren (m), Bengt Petersson (c), Moses Jele (kd) och Lis Melin
(m): Avslag på Ylva Samuelssons (s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ylva
Samuelssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Ylva Samuelssons yrkande.



Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 25 JA-röster och 23 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning:
Bengt Petersson (c) för Allians för Gislaved: Vi ställer oss positiva till att
pröva finansiering för att starta familjecentralsverksamhet under 2008 om
lokalfrågan kan lösas.

Individ och familjeomsorg, allmänt
Curt Vang (k): Kommunfullmäktige skall tillföra 1,2 mkr till utökning av de
personella resurserna inom socialtjänstens område som en följd av de
förändrade krav och skyldigheter som lagts på kommunen.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Curt Vangs (k) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Curt Vangs (k) yrkande och Niclas
Palmgrens (m) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Curt
Vangs (k) yrkande.

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG
Kompetensutveckling
Ylva Samuelsson (s): 2 mkr anslås årligen 2008 – 2010 till
kompetensutveckling.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Ylva Samuelssons (s) yrkande.

Niclas Palmgren (s), Bengt Petersson (s), Moses Jele (kd) och Lis Melin (m):
Avslag på Ylva Samuelssons (s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ylva
Samuelssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Ylva Samuelssons yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Äldre- och handikappomsorg, grundbemanning
Mats Lönnberg (k): Socialnämnden tillförs 7 500 tkr i ökad grundbemanning
och för skapande av heltidstjänster.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Mats Lönnbergs (k) yrkande.



Ordföranden ställer proposition på Mats Lönnbergs (k) yrkande och Niclas
Palmgrens (m) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
Mats Lönnbergs (k) yrkande.

Socialnämnden i övrigt
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt
avseende Socialnämnden och finner att kommunstyrelsen antar det.

FRITIDSNÄMNDEN

FÖRENINGSSTÖD
Policyföreningar
Gunnel Augustsson (s): ytterligare 100 tkr anslås som tillskott till
policy-föreningar.

Marie Johansson (s), Bodil Eriksson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats
Lönnberg (k): Bifall till Gunnel Augustssons (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Gunnel Augustssons (s) yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gunnel
Augustssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens (s) yrkande.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Gunnel Augustssons yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Indexering
Gunnel Augustsson (s): 250 tkr anslås till indexering av föreningsbidrag.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): bifall
till Gunnel Augustssons yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Gunnel Augustssons (s) yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gunnel
Augustssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Nolltaxa
Gunnel Augustsson (s): Avslå sparbetinget på 100 tkr för att undvika höjning
av den s.k. nolltaxan från 10 % till 30 %. Finansieras via minskning av
resultatet.



Niclas Palmgren (m), Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp), Mats
Lönnberg (k): Bifall till Gunnel Augustssons (s) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gunnel
Augustssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Gunnel Augustssons (s) yrkande.

Fritidsnämnden i övrigt
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i
övrigt avseende Fritidsnämnden och finner att kommunstyrelsen antar det.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsgivarfrågor
Bo Kärreskog (s): De besparingar och indragningar av tjänster som finns i
budgetförslaget skall göras med så kallad naturlig avgång. Inga uppsägningar
av personal skall ske.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp), Mats Lönnberg (k): Bifall till
Bo Kärreskogs (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m) och Mikael Kindbladh (m): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 25 JA-röster och 23 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM
Utredning om vårdnadsbidrag
Bo Kärreskog (s): Avslå uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att under
2008 utreda möjligheterna att införa vårdnadsbidrag i Gislaveds kommun.

Bodil Eriksson (s), Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp), Mats
Lönnberg (k): Bifall till Bo Kärreskogs (s) yrkande. Avslag på
kommun-styrelsens förslag.

Niclas Palmgren (m) och Monica Håkansson (kd): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.



Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Natt- och helgtillsyn
Bo Kärreskog (s): Kommunen skall erbjuda natt- och helgtillsyn när detta
efterfrågas. 790 tkr anvisas till detta.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Bo Kärreskogs (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m) och Mikael Kindbladh (m): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Barnkultur
Bo Kärreskog (s): Förskolebarn i hela kommunen skall få större tillgång till
barnkultur. 250 tkr anvisas till detta.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Bo Kärreskogs yrkande.

Niclas Palmgren (m) och Mikael Kindbladh (m): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Skolsamverkan
Bo Kärreskog (s): De medel, 500 tkr, som behövs för att driva oförändrad
verksamhet anslås för detta.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Bo Kärreskogs yrkande.



Niclas Palmgren (m) och Mikael Kindbladh (m): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Familjecentral
Bo Kärreskog (s): 450 tkr anslås till start av familjecentral under 2008

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Bo Kärreskogs (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m) och Mikael Kindbladh (m): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning:
Bengt Petersson (c) för Allians för Gislaved: Vi ställer oss positiva till att
pröva finansiering för att starta familjecentralsverksamhet under 2008 om
lokalfrågan kan lösas.

GRUNDSKOLA
Landsbygdsskolor
Bo Kärreskog (s): att kommunen genomför utlovad utredning angående
landsbygdsskolorna.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Bo Kärreskogs (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m), och Mikael Kindbladh (m): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande.



Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 21 NEJ-röster. 1 ledamot avstår
från att rösta och 1 ledamot är frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Föreläsning mot rasism
Mats Lönnberg (k): Anslå 40 tkr för till föreläsningsserie i skolorna för
motverkande av rasism och internationell solidaritet.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Mats Lönnbergs (k) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lönnbergs (k) yrkande och Niclas
Palmgrens (m) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
Mats Lönnbergs (k) yrkande.

Grundskola, åtgärder för behörighet till gymnasium
Curt Vang (k): 300 tkr skall tillföras för att utröna, analysera och planera en
förändring av skolans uppdrag så att ett minimum av elever i framtiden
kommer att tillhöra den grupp som inte har behörighet att komma in på
gymnasieskolans nationella program, vilket är en oerhört viktig social fråga.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Curt Vangs (k) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Curt Vangs (k) yrkande och Niclas
Palmgrens (m) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Curt
Vangs (k) yrkande.

FRITIDSGÅRDAR
Fritidsgårdar, öppettider
Bo Kärreskog (s): Fritidsgårdarna skall ha öppet även på helger enligt
rullande schema och att 360 tkr anslås till detta.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Bo Kärreskogs (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m) och Mikael Kindbladh (m): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 25 JA-röster och 23 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Fritidsgårdar, allmänt
Mats Lönnberg (k): Fritidsgårdsverksamheten i kommunen förstärks med



800 tkr.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Mats Lönnbergs (k) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lönnbergs (k) yrkande och Niclas
Palmgrens (m) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
Mats Lönnbergs (k) yrkande.

GYMNASIESKOLA
Bo Kärreskog (s): 400 tkr anslås för att bibehålla bibliotekspedagogen och
därigenom ge möjlighet att serva gymnasieskolans elever.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp), och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Bo Kärreskogs (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m) och Mikael Kindbladh (m): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

VUXENUTBILDNING
Integrationsverksamhet
Niclas Palmgren (m) för Allians för Gislaved: Öka anslaget med 200 tkr till
400 tkr avseende en heltidstjänst för arbetsledning inom verksamheten
”Arbete åt alla”.

Bo Kärreskog (s): Avsätt totalt 750 tkr för arbetet med ”Arbete för alla”.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Bo Kärreskogs (s) yrkande.

Mikael Kindbladh (m) och Börje Malmborg (kd): Bifall till Niclas Palmgrens
yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Niclas
Palmgrens (m) och Bo Kärreskogs (s) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Niclas Palmgrens (m) yrkande.

Omröstning begärs.

Ordföranden finner att Niclas Palmgrens (m) yrkande är huvudförslag.



Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och
Bo Kärreskogs (s) yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att Bo Kärreskogs (s)
yrkande skall utgöra motförslag.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till Niclas Palmgrens yrkande.
NEJ-röst för bifall till Bo Kärreskogs yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Niclas Palmgrens (m)
yrkande.

MUSIKSKOLA
Bo Kärreskog (s): Utöka med 450 tkr för musikskolans verksamhet år 2010
avseende kapitalkostnader för önskad nybyggnad.

Marie Johansson (s), Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall
till Bo Kärreskogs (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m) och Mikael Kindbladh (m): Avslag på Bo Kärreskogs
(s) yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo
Kärreskogs (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.

Barn- och utbildningsnämnden i övrigt
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i
övrigt avseende Barn- och utbildningsnämnden och finner att
kommunfull-mäktige antar det.

KULTURNÄMNDEN

KULTURVERKSAMHET
Ungdomens Kulturhus
Marie Johansson (s): Öka kapitalkostnaden för inventarier med 75 tkr 2009
och 150 tkr 2010.

Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall till Marie Johanssons
(s) yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Marie Johanssons (s) yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Johanssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.



INVESTERINGSBUDGET 2008 MED PLAN 2009 – 2010

Johan Orreskolan/Ungdomens Kulturhus
Marie Johansson (s): 500 tkr anslås 2009 och 500 tkr 2010 för att påbörja
förändring av Johan Orreskolan till Ungdomens Kulturhus.

Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall till Bo Kärreskogs (s)
yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Marie Johanssons (s) yrkande. Bifall till
arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Johanssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kuturnämnden i övrigt
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt
avseende Kulturnämnden och finner att kommunstyrelsen antar det.

FASTIGHETSNÄMNDEN

TVÄTT
Marie Johansson (s): Avslå förslaget att uppdra till fastighetsnämnden att
under 2008 i samråd med socialnämnden utreda möjligheterna att lägga ut
kvarvarande tvättverksamhet på entreprenad.

Mats Lönnberg (k): Bifall till Marie Johanssons (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Marie Johanssons (s) yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Johanssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 27 JA-röster och 21 NEJ-röster. 1 ledamot är



frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

INVESTERINGSBUDGET 2008 MED PLAN 2009 – 2010

Maskiner och inventarier
Marie Johansson (s): Avslag på förslaget att uppdra till fastighetsnämnden att
inte genomföra investeringar i Solängstvätten.

Mats Lönnberg (k): Bifall till Marie Johanssons (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Marie Johanssons (s) yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Johanssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Musikskola
Marie Johansson (s): Anvisa medel för ombyggnad av Musikskolan med 8
mkr 2008 och 7 mkr 2009.

Robert Erlandsson (mp) och Mats Lönnberg (k): Bifall till Bo Kärreskogs (s)
yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Marie Johanssons (s) yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Johanssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Marie Johanssons yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Konsertsal, Lundåkerskolan
Marie Johansson (s): Inte anslå 3 mkr till för ombyggnad av konsertsal,
Lundåkerskolan i Gislaved.

Robert Erlandsson (mp): Bifall till Marie Johanssons (s) yrkande.

Niclas Palmgren (m): Avslag på Marie Johanssons (s) yrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Johanssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.



Fastighetsnämnden i övrigt
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt
avseende Fastighetsnämnden och finner att kommunstyrelsen antar det.

FINANSIERING
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vad gäller
kommunfullmäktiges anslag till oförutsedda behov; kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda behov; skattesats; mål, driftsbudget samt
finansieringsbudget; investeringsbudget för 2008 och investeringsplan för
2009 – 2010 och förslag i övrigt avseende resultat-, finansierings- och
balansbudget och finner att kommunfullmäktige antar dem.

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att under 2008 utreda
möjligheterna att införa vårdnadsbidrag i Gislaveds kommun

att uppdra till fastighetsnämnden att inte genomföra investeringar i
Solängstvätten

att uppdra till fastighetsnämnden att under 2008 i samråd med
socialnämnden utreda möjligheterna att lägga ut kvarvarande
tvättverksamhet på entreprenad

att kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov skall uppgå
till 3 425 tkr

att kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov skall uppgå till
38 263 tkr

att fastställa skattesatsen för 2008 till oförändrat 21:08 kronor

att i övrigt fastställa mål, driftbudget och finansieringsbudget för 2008

att fastställa investeringsbudget för 2008 och investeringsplan för 2009 –
2010, samt

att fastställa utblick i form av resultat-, finansierings- och balansbudget.

Reservationer
Socialdemokratiska partigruppen reserverar sig mot besluten till förmån för
egna yrkanden (i hela budgeten) samt till förmån för Robert Erlandssons
(mp) egna yrkanden.

Robert Erlandsson (mp) reserverar sig mot besluten till förmån för egna
yrkanden och för (s)-yrkanden.

Curt Vang (k) och Mats Lönnberg (k) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden och för tillstyrkta (s)-yrkanden och (mp)-yrkanden.

Beslutsexpediering
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Ks §174    Dnr: KS.2014.73   041  
 
Helårsprognos 1 2014 med budgetuppföljning per den 31 mars 2014, 
hela kommunen  
 
Ärendebeskrivning 
Helårsprognos 1 per den 31 mars 2014 har upprättats för kommunen som 
helhet. 
 
Enligt kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 114 ska budgetuppföljning 
samt helårsprognos göras två gånger per år, januari-mars samt januari-augusti. 
Budgetuppföljningen ger en bild av den ekonomiska ställningen per 2014-03-31 
samt en helårsprognos som är en uppskattning av det förväntade resultatet per 
2014-12-31. Det främsta syftet med denna prognos är att i ett tidigt skede 
upptäcka avvikelser, så att korrigerande åtgärder kan sättas in för att begränsa 
befarade underskott. 
 
Det prognostiserade driftsresultatet för Gislaveds kommun beräknas till – 3,4 
mnkr och investeringsnivån beräknas uppgå till 197,8 mnkr. 
 
Driftunderskottet beror framförallt på försämrade skatteintäkter, ökade 
pensionskostnader, ökade avskrivningsnivåer samt ett försämrat räntenetto. 
Nämndernas positiva resultat på +10, 4 mnkr lyfter upp resultatet till -3,4 
mnkr. 
 
Om det negativa reslutatet kvarstår i årsredovisningen anges i kommunalllagen 
8 kap. §5: "Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, 
skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt 
balansräkningen återställlas under de närmaste följande tre åren." 

 
Innebörden av lagstiftningen och om prognosen för 2014 kvarstår är att ett 
eventuellt underskott måste regleras under åren 2015-2017 och för att undvika 
detta är det av stor vikt att underskottet åtgärdas redan år 2014. Fram till och 
med delårsbokslutet är det av stor vikt att denna fråga behandlas av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Helårsprognos 1, 2014-03-31, hela kommunen 
Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, § 153 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till helårsprognos 2014:1, 
 
att  kommunstyrelsen får i uppdrag att nogsamt följa den fortsatta 

utvecklingen för att ett negativt driftresultat ej ska uppstå för år 2014, 
samt,  

att  senast i samband med delårsbokslutet för 2014 ska åtgärder presenteras 
för att negativt resultat ej ska uppstå för 2014. 

 
Expedieras till: 
kommunfullmäktige 



Helårsprognos 1, 2014-03-31,

Resultat 2014-03-31 + 22,4 mnkr

Helårsprognos drift -3,4 mnkr

Helårsprognos investeringar 198 mnkr

De finansiella målen är ej uppfyllda.
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tkr
Utfall

2013-03-31

Utfall

2014-03-31
KF budget 2014 Prognos 2014

Verksamhetens intäkter 64 410 74 734 283 024 283 024

Verksamhetens kostnader -387 028 -397 742 -1 671 026 -1 667 689

Avskrivningar -16 443 -18 243 -73 520 -76 573

Verksamhetens nettokostnader -339 061 -341 251 -1 461 522 -1 461 238

Skatteintäkter 288 610 292 883 1 172 749 1 172 993

Generella statsbidrag och utjämning 70 968 70 822 287 257 282 681

Finansiella intäkter 1 179 31 4 673 2 819

Finansiella kostnader -25 -30 -1 287 -629

Resultat före extraordinära poster 21 671 22 455 1 582 -3 374

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära Kostnader 0 0 0 0

Årets resultat 21 671 22 455 1 582 -3 374

1 Resultaträkning

Enligt KF § 114 2006-12-14 ”Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning” skall budgetuppföljning samt
helårsprognos göras två gånger per år, januari-mars samt januari-augusti.

Samma KF-beslut anger att ”Ansvaret för att hålla budget skall ligga på nämnderna. De skall själva ansvara för
underskott och visa på möjliga åtgärder genom omfördelning mellan programmen. Först om alla möjligheter är
uttömda hänskjuter nämnden frågan om hur underskottet ska hanteras till KS och KF för återkoppling .”

Budgetuppföljningen ger en bild av den ekonomiska ställningen per 2014-03-31 samt en helårsprognos som
är en uppskattning av det förväntade resultatet per 2014-12-31. Det främsta syftet med denna prognos är
att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser, så att korrigerande åtgärder kan sättas in för att begränsa
befarade underskott.

RESULTAT 2014-03-31

Det höga resultatet + 22,5 mnkr per 2014-03-31 går inte att ta som intäkt för att resultatet skulle ligga på
samma nivå vid årsskiftet. Stora kostnader för pensioner kommer först vid årsskiftet liksom att det
kommer att ske vissa större justeringar av skatteintäkterna vid årsskiftet.

Merparten av skatteintäkterna kommer in till kommunen jämnt fördelat över året medan däremot många
kostnader, framförallt lönekostnader, fördelas efter när behovet uppstå och då blir det höga resultat i
början av året medan däremot resultatet försämras i slutet av året.

PROGNOS HELÅR

Helårsprognosen pekar på ett resultat motsvarande -3,4 mnkr (budget 2013 +1,5 mnkr).

Resultatet skulle därmed vara 4,9 mnkr sämre än budgeterat resultat vilket framförallt beror på följande
faktorer:

Nämnder/styrelser +10,4 mnkr

Skatteintäkter - 4,3 mnkr

Räntenetto -0,8

Avskrivningar -3,0
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tkr
Utfall

2013-03-31

Utfall

2014-03-31
KF budget 2014 Prognos 2014

Avvikelse mot
budget

Kommunstyrelsen -24 673 -21 507 -75 852 -73 729 + 2 123

Räddningsnämnden -7 175 -6 584 -30 774 -30 674 + 100

Barn och utbildningsnämnden -173 610 -171 388 -703 030 -699 377 + 3 653

Tekniska nämnden -10 573 -14 529 -42 659 -42 136 + 523

Socialnämnden -124 138 -129 273 -550 654 -546 580 + 3 984

Fritidsnämnden -5 619 -6 202 -36 631 -36 631 0

Fastighetsnämnden +1 814 +3 431 0 0 0

Kulturnämnden -5 857 -5 777 -26 564 -26 564 0

Bygg- och miljönämnden -2 181 -2 951 -10 270 -10 270 0

Totalt -352 012 -354 779 -1 476 344 -1 465 961 + 10 383

Återlagd kapitalkostnad – 3,9 mnkr

Ökade pensionskostnader – 3,1 mnkr

Finansförvaltning

Försämrade skatteintäkter med 4,3 mnkr beror i huvudsak på att befolkningen i kommunen blev 109
färre per 2013-11-01än vad som ingick i de budgeterade skatteintäkterna men även beroende på att
kostandsutjämningen har blivit något sämre än vad som budgeterades. Däremot har LSS-avgiften, som ingår
i skatteintäkterna, har sjunkit från 19,6 mnkr till 18,5 mnkr.

En sammanvägning av dessa förändringar innebär att skatteintäkterna har blivit 4,3 mnkr lägre än
budgeterat.

Pensionskostnaderna påverkas av en mängd faktorer. Grunden för den budgeterade pensionskostnaden
baseras på den prognos som utarbetats av kommunens pensionsförvaltare, Skandia. Pensionskostnadernas
utveckling påverkas bl a av ränteutvecklingen i landet och världen. Modellen för pensionsskuldens
utveckling innebär att räntan är kopplad till marknadsräntan via en indikator. Den budgeterade nivån på
pensionskostnaderna baseras på beräkningar gjorda i början av 2013 och de beräkningar som gjordes i
början av 2014 prognostiserar en pensionskostnad för 2014 på 79 mnkr vilket är 3,1 mnkr högre än
budgeterad nivå.

Avskrivningarna var budgeterade till 73,5 mnkr. Avskrivningarna enligt bokslut 2013 blev 74 mnkr och
dagens prognos indikerar att avskrivningsnivån för 2014 blir 76,6 mnkr. Nivån är högre än budgeterad nivå
vilket beror på de beräknat höga investeringsnivåerna under 2014 som inte var budgeterade till denna nivå.

2 Nämndernas driftsredovisning

Kommunstyrelsen prognos för året är ett överskott med 2 123 tkr. största del av överskottet hänför
sig till budgettekniska frågor (interkostnadsfördelningar och PEOH samt operiodiserade statsbidrag) och
föräldraledigheter i relation till budgeterade heltidstjänster.

Räddningsnämnden . Prognosen för året är ett överskott på 100 tkr där vakanta tjänster m m är
orsakerna.

Barn- och utbildningsnämnden . Prognos för året är ett överskott på 3 653 tkr. Det beror bl a på
grundskolan redovisar ett överskott på 400 tkr, förskola/fritidshem/förskoleklass visar på ett prognostiserat
överskott på 650. Fritidsgårdar + 500 tkr pga lägre personalkostnader. Gymnasieskolan + 600 tkr pga lägre
personalkostnader. Kostnader för gemensamma verksamheter för framförallt fastighetsåtgärder
prognostiseras till ett överskott på 1 000 tkr.
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tkr
Utfall

2013-03-31

Utfall

2014-03-31
KF budget 2014 Prognos 2014

Avvikelse mot
budget

Kommunstyrelsen -1 960 -468 -6 570 -9 283 - 2 713

Räddningsnämnden -1 741 -75 -3 682 -265 3 417

Barn-och utbildningsnämnden -917 -3 949 -17 019 -17 019 0

Tekniska nämnden -1 813 -4 361 -31 369 -28 282 3 087

Socialnämnden -137 -103 -8 236 -8 236 0

Fritidsnämnden 0 -183 -6 082 -6 082 0

Fastighetsnämnden -21 071 -24 607 -127 484 -125 000 2 484

Kulturnämnden -248 -20 -3 357 -2 588 769

Bygg- och miljönämnden -148 -449 -1 099 -1 099 0

Finansförvaltningen 0 0 0 0 0

Totalt -28 035 -34 215 -204 898 -198 854 7 044

Tekniska nämnden beräknas ge ett överskott på 523 tkr vilket i huvudsak beror på att
kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat vilket i sin tur beror på ann alla anslag för investeringar ej
kommer att förbrukas under året. För övrigt beräknas de olika verksamheterna hålla budgeterad nivå
förutom vattenverksamheten som kan komma att disponera tidigare års avsättningar.

Social nämnden beräknas ge ett överskott på 3 984 tkr, Individ och familjeomsorg förväntas ge
underskott på 4 149 tkr för framförallt vuxenstöd och försörjningsstöd. Funktionshinder och stöd beräknas
ge ett underskott på 3 867 tkr vilket bl a beror på Försäkringskassans striktare bedömningar avseende LSS
verksamheten men även pga ökat behov av korttidsboende.

För vård och Omsorg beräknas ett överskott på 8 241 tkr. Av detta beror 2,5 mnkr på att demenscentrum
i Smålandsstenar troligtvis ej kommer igång under året. Ytterligare en förklaring till överskottet är att
ca 1,0 mnkr i personaltäthetspengar med tanke på kommande föreskrifter och behov av ökade
personalresurser i ett nytt demenscentrum inte kommer att förbrukas.

Fritidsnämndens prognos för året pekar mot ett nollresultat..

Fastighetsnämndens prognos för året pekar mot ett nollresultat.

Kulturnämndens prognos för året pekar mot ett nollresultat.

Bygg- och miljönämndens prognos för året pekar mot ett nollresultat.

3 Nämndernas investeringar

Kommunstyrelsens underskott beror framförallt på stora markköp men även bl a på att försäljning av
mark troligtvis inte kommer att uppgå till budgeterad nivå. Även IT-investeringarna beräknas bli höga under
året.

Fastighetsnämnden. Under 2014 pågår många stora investeringar som Nordiskolan, Kommunhuset,
Mötesplats Gisle och Mariagårdens kök vilka tillsammans förbrukar ca 101 mnkr. Fastighetsnämnden räknar
med att merparten kommer att förbrukas under året.

Räddningsnämnden. 3,5 mnkr av nämndens investeringsanslag avseende ett större räddningsfordon
beräknas levereras först år 2015.

Efter ombudgetering av investeringsanslag från 2013 till 2014 uppgår 2014 års investeringsbudget till 204,9
mnkr. Nämnderna bedömer att allt utom 7 mnkr kommer att förbrukas under 2014..

Om hela budgetanslaget förbrukas är detta en förändrad trend.
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SAMMANDRAG

Det prognostiserade driftsresultatet beräknas till – 3,4 mnkr och investeringsnivån beräknas uppgå till
197,8 mnkr.

Driftunderskottet beror framförallt på försämrade skatteintäkter, ökade pensionskostnader, ökade
avskrivningsnivåer samt ett försämrat räntenetto.

Nämndernas positiva resultat på + 10,4 mnkr lyfter upp resultatet till – 3,4 mnkr.

Om det negativa resultatet kvarstår i årsredovisningen anges i kommunallagen 8 kap § 5 ” Om kostnaderna

för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna
kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren”.

Innebörden av lagstiftningen och om prognosen för 2014 kvarstår är att ett eventuellt underskott måste
regleras under åren 2015-2017 och för att undvika detta är det av stor vikt att underskottet åtgärdas redan
år 2014. Fram till och med delårsbokslutet är det av stor vikt att denna fråga behandlas av
kommunstyrelsen.

De finansiella målen för budget 2014 är

1. Resultatnivån under femårsperioden 2014-2018 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år.
För budget 2014 är målet + 1,5 mnkr

 Prognos: -3,4 mnkr för år 2014 (ej uppfyllt)

2. Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2014-2018 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 73
procent.

 Prognos: 69 % (ej uppfyllt)

 

Beslutsunderlag
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

att godkänna upprättat förslag till helårsprognos 2014:1

att kommunstyrelsen får i uppdrag att nogsamt följa den fortsatta utvecklingen för att ett negativt drift
resultat ej ska uppstå för år 2014.

att senast i samband med delårsbokslutet för 2014 ska åtgärder presenteras för att negativt resultat ej ska
uppstå för 2014.

Ekonomienheten 2014-04-30

Stefan Tengberg

Ekonomichef
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §66    Dnr: KS.2014.5      
 
Interpellation om avgiftsuttag i samband med aktiviteter i och i 
anslutning till skolans verksamhet.  
 
Ärendebeskrivning 
Gunnel Augustsson (S) har lämnat in interpellation om avgiftsuttag i samband 
med aktiviteter i och i anslutning till skolans verksamhet. 
  
Interpellationen är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Inga-
Maj Eleholt (C). 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Gunnel Augustsson, daterad den 8 april 2014 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner den. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att interpellationen får ställas, samt  

 
att notera att Inga-Maj Eleholt (C) meddelat att hon avser besvara 

interpellationen på nästkommande sammanträde den 22 maj 2014. 
  
 

Expedieras till: 
Gunnel Augustsson 
Inga-Maj Eleholt 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 
 
 
 



Interpellationssvar till Gunnel Augustsson 
 
Gunnel Augustsson skriver i en interpellation till ordförande i Barn och utbildningsnämnden 
följande: 
 
Vi Socialdemokrater uppmärksammade att det togs ut avgifter i skolan i samband med olika 
aktiviteter och att krav på att medföra frukt och eller fickpengar till lunch i samband med 
utflykter fanns. Avgifter av denna karaktär, riskerade att påverka möjligheten för att alla barn 
skulle ha samma förutsättningar till deltagande i skolans aktiviteter. 
 
Gunnel fortsätter sedan med socialdemokraternas förslag om 500 tkr till detta ändamål som 
sedan blev 250tkr i ett fullmäktigebeslut november 2011. Frågeställningen i interpellationen 
är vad har hänt med dessa 250 tkr. 
 
Första frågan är vad som har hänt med avgiftsuttag i samband med aktiviteter i och i 
anslutning till skolan? 
Den här frågan tangerar en av de interna kontrollpunkterna vi haft i vår internrevision 2013. 
 ”Uppföljning av uttag av obetydlig kostnad för enstaka inslag vid friluftsdagar m.m i 
förhållande till fastställda policies”. 
Policyn innehåller kortfattat: 
Utbildningen i grundskolan och grundsärskolan ska vara kostnadsfri för eleverna. 
i anslutning till utbildningen kan det förekomma enstaka inslag som medför obetydliga 
kostnader för eleverna. Sådana inslag ska vara öppna för alla elever och kostnaden är frivillig 
för vårdnadshavare. Kostnad får uppgå till maximalt 100 kronor per elev och termin och kan 
inte ackumuleras utan gäller endast terminsvis. 
 
Samtliga skolor har svarat på frågan om 100 kr per termin tagits ut. 
Av kommunens 17 grundskolor har 13 skolor tagit ut 100 kr/termin och fyra skolor har inte 
tagit ut någon avgift.  
 
På frågan om det förekommer att barnen själva betalar avgifter t ex skidhyra och inträden 
svarar sju skolor att det inte förekommer. Övriga tar ut för skidhyra. Skidåkning är frivillig att 
delta i och andra aktiviteter erbjuds. En skola uppger att elever själva betalar lunch vid 
teaterresa.  
 
” Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av uttag av avgifter visar på en stor 
medvetenhet om förbudet mot avgifter som överstiger 100 kr per termin. Däremot visar 
granskningen att det förekommer mindre avgifter för hyra av skidor, som skolorna anger är 
frivillig, men som likväl förekommer. Medtagen frukt och matsäck förekommer också. Flera 
skolor uppger att de ska se över rutiner för skidhyra och medtagen frukt/matsäck inför 2014. 
Granskningen visar att det finns anledning att följa frågan”.  
 
Nästa fråga är hur information till verksamhetsområdena om dessa pengar har skett? 
Information till rektorerna har skett i samband med att budgeten för respektive område delas 
ut samt vid utvecklingsdagar med förskolechefer/rektorer och förvaltningen, samt i samband 
med ekonomisk uppföljning. Även i andra sammanhang har denna information givits och 
frågan diskuterats. Information har givits årligen och inte bara vid ett tillfälle.  
 
 



Sista frågan är hur pengarna har använts och fördelats inom/mellan 
verksamhetsområdena? 
Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att anslå 250 000 kr till grundskolan för minskat 
avgiftsuttag. Sedan 2012 har dessa medel delats ut till teamchefen som ska se till att de 
fördelas till grundskolorna inom teamet. Medlen delas ut till skolorna efter storlek. Utslaget 
per elev är det 2014 83 kr/elev/år. En viss resurs har dock hållits inne för skolor som gör 
program eller resor som anses extra angeläget att bistå. 
 
Från 2014 ska kostnader märkas med särskild aktivitet så att teamchef och förvaltningen kan 
följa upp hur dessa medel används.  
 
 
Till slut vill jag bara påpeka att nämnden är medveten om att vi behöver jobba med den här 
frågan och uttag av obetydlig kostnad är en av våra kontrollpunkter även i 2014 års 
internrevision. 
 
 
Gislaved 2014-05-14 
 
 
Inga-Maj Eleholt 
Ordförande Barn – och utbildningsnämnden 
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NrParagrafNrLittera Dnr: Ärendenummer Kod

ProtokollBeskrivning

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden

Bu §36 Information om pedagogosk omsorg
Socialnämnden

Sn §62 Icke verkställda beslut 1:a kvartalet 2014
Kommunstyrelsen

Ks §149 Redovisning av utredningsuppdrag till följd av motion om fria
kollektivtrafikresor för skolungdomar
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att

Expedieras till:
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §149    Dnr: KS.2012.261   00  
 
Redovisning av utredningsuppdrag till följd av motion om fria 
kollektivresor för skolungdomar  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsekontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige fortsatt att 
utreda motionen ”Fria resor skolungdomar”. På uppdrag av styrgruppen för 
kollektivtrafik har möjligheten med reskassakort undersökts, en 
enkätundersökning skickats till kommunens gymnasieelever om deras resvanor 
och exempel från andra kommuner har studerats. 
 
Landstinget/Länstrafiken är i avslutningsskedet med en egen utredning av ett 
länsgemensamt ungdomskort, motsvarande det som motionen avser. Förslaget 
till ett länsgemensamt ungdomskort kommer att presenteras för kommunernas 
kontaktpersoner för kollektivtrafikfrågor (tjänstemannagruppen) den 21 maj 
och för kommunstyrelseordförandena vid nästa kommunala beredningsorgan 
på Landstinget. 
 
Utifrån kommunstyrelsekontorets utredning anser styrgruppen för 
kollektivtrafik att den s. k. Markarydsmodellen är att föredra. Enligt denna 
betalar kommunen endast för det faktiska resandet. Den s. k. 
Söderhamnsmodellen är ett möjligt alternativ under förutsättning att 
kommunen enbart behöver betala för registrerade kort. Styrgruppen för 
kollektivtrafik anser dock att slutlig beredning och beslut om eventuellt 
införande av fria resor för skolungdomar ska avvakta till dess Länstrafiken ger 
besked om ett länsgemensamt ungdomskort. 
 
Utredare Henrik Hellström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll styrgruppen för kollektivtrafik, daterat den 9 april 2014 
Utredning - Fria resor skolungdomar, daterad den 25 april 2014 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avvakta Länstrafikens utredning av ungdomskort för hela länet innan 

ärendet förs till fortsatt beredning och beslut, samt 
 
att meddela kommunfullmäktige beslutet. 

  
 

 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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