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Svar på motion: 

Ökade resurser för barn och ungdomar som är 

långtidsfrånvarande i grundskolan. 

  
Nämndernas skyldigheter gällande förebyggande arbete, utveckling och utbildning 
 
Barn- och Utbildningsnämnden har i uppdrag att via elevhälsan arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande i alla våra grundskolor och på gymnasiet. Elevhälsateamen leds på varje skolenhet av 

rektor och i teamet ingår skolsköterska, kurator och specialpedagog. I teamen för åk 7-9 samt på 

gymnasiet ingår även studie- och yrkesvägledare (SYV) och i vissa fall även representant för 

fritidsgården/skoljouren. 

Socialnämnden har en lagstadgad skyldighet/i uppdrag att arbeta förebyggande gentemot barn och 

unga. Socialnämnden ska vidare i nära samarbete med hemmet främja en allsidig 

personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn samt med särskild 

uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken på till en ogynnsam 

utveckling. För barn och unga som är placerade har socialnämnden även ett särskilt tydligt ansvar att 

verka för att de ska få en lämplig utbildning.  

Handlingsplan gällande skolfrånvaro 

I kommunen har Barn- och Utbildningsnämnden tillsammans med Socialnämnden utarbetat en 

handlingsplan för ökad skolnärvaro. Nedan följer en sammanfattning av handlingsplanen. 

Handlingsplanen är utformad för att passa för både lägre och högre årskurser och behandlar både 

ogiltig frånvaro och hög giltig frånvaro. 

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro och för främjande av god skolnärvaro i Gislaveds kommun 

mailto:kommunen@gislaved.se
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Denna handlingsplan är framtagen i samverkan mellan skolans elevhälsateam och socialtjänstens 

tjänstemän som arbetar med barn och unga. I planen kan man läsa vad lagarna som styr vår 

verksamhet säger och hur vi vill att arbete ska fortgå i vår kommun.  

1. Vid första tillfället som man i skolan uppmärksammar ogiltig frånvaro ska en kontakt tas med 

eleven och vårdnadshavare informeras. 

2. Vid andra tillfället med ogiltig frånvaro eller vid orimligt stor anmäld frånvaro kallar skolan 

vårdnadshavare till ett möte. Rektor och elevhälsan underrättas. 

3. Vid tredje tillfället av ogiltig frånvaro kallar rektor till möte med vårdnadshavare, 

klassföreståndare och elevhälsan. Efter detta möte bokas alltid ett uppföljningsmöte in, ska ske inom 

2 veckor. 

4. I de fall frånvaron fortsätter går elevhälsan in och kartlägger i syfte att finna orsaker till elevens 

frånvaro. Kartläggningen analyseras och vårdnadshavare erbjuds också hjälp med att kontakta 

externa aktörer för att få ytterligare stöd och hjälp, (kan vara BUP, HAB eller socialtjänsten). 

Rektor informerar också vårdnadshavare om att en orosanmälan till socialtjänsten kan komma att 

göras om frånvaron fortsätter. 

Om åtgärd enligt punkt 1-4 inte har avsedd effekt kallar rektor till möte med samtliga berörda och 

rektorn kan begära att vårdnadshavarna lämnar in läkarintyg vid sjukfrånvaro. Vid sjukfrånvaro 

erbjuds möjlighet till stöd och hjälp för vidare utredning. I arbetet med skolfrånvaro tar skolan fram 

åtgärdsprogram med tydliga åtgärder. Vid samverkan med externa aktörer kan rektorn kalla till SIP-

möte (samordnad individuell plan) för att tydliggöra rollfördelningen och vem som gör vad i ärendet.  

Inom ramen för denna handlingsplan kan givetvis socialtjänsten och skolan även samarbeta på andra 

sätt, både för uppsökande verksamhet och i gemensamma ärenden. Detta sker ofta omkring de 

elever som skolan erbjuder skolgång på ASM (Alternativa Skol Miljöer) som idag är placerad på 

Lundåkerskolan. I de ärenden där socialtjänsten har insats eller pågående utredning gällande 

barnet/ungdomen strävar skolan och socialtjänsten efter ett nära samarbete i insatserna.  

Strategisk utveckling och samarbete 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har på uppdrag av förvaltningscheferna 

bildat en styrgrupp för att utveckla arbetet med tidiga insatser och samarbetet mellan 

förvaltningarna. Inom ramen för detta pågår ett arbete för utveckling och framtagande av utbildning 

för förstalinjen personal  gällande hemmasittare.   
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Motionären önskar att Kommunfullmäktige avsätter organisatoriska och ekonomiska resurser till en 

satsning på barn/ungdomar i grundskolan som är långtidsfrånvarande och där man behöver bygga 

upp ett samverkansteam mellan Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Arbetet kring 

en gynnsam utveckling och skolgång för barn och unga ingår i nämndernas grunduppdrag. Arbetet 

kring hemmasittare är i både Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ett prioriterat 

område. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden arbetar idag på flertalet sätt, nivåer och 

med flertalet instanser för att förebygga att elever hamnar i hemmasittande. Nämndernas befintliga 

arbete är dock på intet sätt komplett och det sker konstant förändring av förutsättningar och 

utveckling av kunskap. Det är därför nödvändigt att förvaltningarna fortsatt kan utveckla och ges 

resurser till att satsa på förebyggande arbete. Inom ramen för det uppdrag vi har idag bör detta 

samarbete kunna ske inom befintlig verksamhet. 

Socialförvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen ska anses besvarad. 

 

 

Susanna Olsen 

Programområdeschef 
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Bu §28    Dnr: BU.2016.75   611  
 
Motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är 
långtidsfrånvarande i grundskolan 
Yttrande  
 
Ärendebeskrivning 
Erik Anderson (K) har lämnat in en motion, daterad den 7 december 2016, 
med förslag att kommunfullmäktige avsätter organisatoriska och ekonomiska 
resurser till en satsning på barn/ungdomar i grundskolan som är 
långtidsfrånvarande och där man behöver bygga upp ett samverkansteam 
mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen beslutade 2016-12-22 att remittera motionen 
till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med svar senast  
2017-03-31. 
 
Yttrande 
Nämndernas skyldigheter gällande förebyggande arbete, utveckling och 
utbildning 
Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att via elevhälsan arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande i alla våra grundskolor och på gymnasiet. 
Elevhälsateamen leds på varje skolenhet av rektor och i teamet ingår 
skolsköterska, kurator och specialpedagog. I teamen för årskurs 7-9 samt på 
gymnasiet ingår även studie- och yrkesvägledare (SYV) och i vissa fall även 
representant för fritidsgården/skoljouren. 
 
Socialnämnden har en lagstadgad skyldighet/i uppdrag att arbeta förebyggande 
gentemot barn och unga. Socialnämnden ska vidare i nära samarbete med 
hemmet främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn samt med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen 
hos barn och unga som har visat tecken på en ogynnsam utveckling. För barn 
och unga som är placerade har socialnämnden även ett särskilt tydligt ansvar att 
verka för att de ska få en lämplig utbildning.  
 
Handlingsplan gällande skolfrånvaro 
I kommunen har barn- och utbildningsnämnden tillsammans med 
socialnämnden utarbetat en handlingsplan för ökad skolnärvaro. 
Handlingsplanen är utformad för att passa för både lägre och högre årskurser 
och behandlar både ogiltig frånvaro och hög giltig frånvaro. 
 
Sammanfattning av Handlingsplan vid hög skolfrånvaro och för främjande av god 
skolnärvaro i Gislaveds kommun 
Denna handlingsplan är framtagen i samverkan mellan skolans elevhälsateam 
och socialtjänstens tjänstemän som arbetar med barn och unga. I planen kan 
man läsa vad lagarna som styr vår verksamhet säger och hur vi vill att arbete 
ska fortgå i vår kommun.  
1.  Vid första tillfället som man i skolan uppmärksammar ogiltig frånvaro ska 

en kontakt tas med eleven och vårdnadshavare informeras. 
2.  Vid andra tillfället med ogiltig frånvaro eller vid orimligt stor anmäld 

frånvaro kallar skolan vårdnadshavare till ett möte. Rektor och elevhälsan 
underrättas. 

3.  Vid tredje tillfället av ogiltig frånvaro kallar rektor till möte med 
vårdnadshavare, klassföreståndare och elevhälsan. Efter detta möte bokas 
alltid ett uppföljningsmöte in, ska ske inom 2 veckor. 
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4. I de fall frånvaron fortsätter går elevhälsan in och kartlägger i syfte att 
finna orsaker till elevens frånvaro. Kartläggningen analyseras och 
vårdnadshavare erbjuds också hjälp med att kontakta externa aktörer för 
att få ytterligare stöd och hjälp, (kan vara BUP, HAB eller socialtjänsten). 
Rektor informerar också vårdnadshavare om att en orosanmälan till 
socialtjänsten kan komma att göras om frånvaron fortsätter. 

 

Om åtgärd enligt punkt 1-4 inte har avsedd effekt kallar rektor till möte med 
samtliga berörda och rektorn kan begära att vårdnadshavarna lämnar in 
läkarintyg vid sjukfrånvaro. Vid sjukfrånvaro erbjuds möjlighet till stöd och hjälp 
för vidare utredning. I arbetet med skolfrånvaro tar skolan fram 
åtgärdsprogram med tydliga åtgärder. Vid samverkan med externa aktörer kan 
rektorn kalla till SIP-möte (samordnad individuell plan) för att tydliggöra 
rollfördelningen och vem som gör vad i ärendet.  
 

Inom ramen för denna handlingsplan kan socialtjänsten och skolan även 
samarbeta på andra sätt, både för uppsökande verksamhet och i gemensamma 
ärenden. Detta sker ofta omkring de elever som skolan erbjuder skolgång på 
ASM (Alternativ skolmiljö) som idag är placerad på Lundåkerskolan. I de 
ärenden där socialtjänsten har insats eller pågående utredning gällande 
barnet/ungdomen strävar skolan och socialtjänsten efter ett nära samarbete i 
insatserna.  
 

Strategisk utveckling och samarbete 
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har på uppdrag av 
förvaltningscheferna bildat en styrgrupp för att utveckla arbetet med tidiga 
insatser och samarbetet mellan förvaltningarna. Inom ramen för detta pågår ett 
arbete för utveckling och framtagande av utbildning för förstalinjenpersonal 
gällande hemmasittare.   
 

Motionären önskar att kommunfullmäktige avsätter organisatoriska och 
ekonomiska resurser till en satsning på barn/ungdomar i grundskolan som är 
långtidsfrånvarande och där man behöver bygga upp ett samverkansteam mellan 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Arbetet kring en gynnsam 
utveckling och skolgång för barn och unga ingår i nämndernas grunduppdrag. 
Arbetet kring hemmasittare är i både barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden ett prioriterat område. Socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden arbetar idag på flertalet sätt och med olika insatser för att 
förebygga att elever hamnar i hemmasittande. Nämndernas befintliga arbete är 
dock på intet sätt komplett och det sker konstant förändring av förutsättningar 
och utveckling av kunskap. Det är därför nödvändigt att förvaltningarna fortsatt 
kan utveckla och ges resurser till att satsa på förebyggande arbete. Inom ramen 
för det uppdrag vi har idag bör detta samarbete kunna ske inom befintlig 
verksamhet. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående 
att anse motionen om ökade resurser för barn och ungdomar som är 

långtidsfrånvarande i grundskolan besvarad.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-03-14, §18, att 
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
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Beslutsunderlag 
Motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är 
långtidsfrånvarande, daterad 2016-12-07. 
Kommunstyrelseförvaltningens beslut 2016-12-22. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-20. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2017-03-08. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2017-03-14, §18. 
 
Yrkanden 
Ulla Christiansson (M), Inga-Maj Eleholt (C), Peter Bruhn (MP), Pia 
Skogsberg (KD), Fredrik Johansson (S) 
att  anse motionen om ökade resurser för barn och ungdomar som är 

långtidsfrånvarande i grundskolan besvarad.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons (M) m.fl. yrkande och 
finner att nämnden beslutat att bifalla yrkandet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anse motionen om ökade resurser för barn och ungdomar som är 

långtidsfrånvarande i grundskolan besvarad.  
  
 

Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige  
 
 



Motion 

Kommunistiska Partiet vill att man tar sig an det problem som blir fåljden av att barn och 
ungdomar under lång tid inte deltar i skolans verksamhet utan istället hamnar i ett 
utanförskap. Man behöver ett team för att i enskilda fall snabbutröna och bearbeta det som 
idag kallas "hemmasitteri" och där man som orsak till detta har en mycket djup komplexitet 
av orsaksfaktorer. Därefter kan man snabbt erbjuda individuella stödinsatser. Genom att 
upprätta ett sådant team mellan fårvaltningarna, så har man lagt grunden till en avsevärd 
minskning av risk får socialt utanfårskap. 

Att fullmäktige avsätter organisatoriska och ekonomiska resurser till en satsning på 
barn/ungdomar i grundskolan som är långtidsfrånvarande och där man behöver bygga upp 
ett sanlVerkansteam mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Gislaved den 7 december 2016 

C~L)k,~ 
Erik Anderson, gruppledare. (k) 
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Ks §275 Dnr: KS.2016.241

Svar på motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är
långtidsfrånvarande i grundskolan

Ärendebeskrivning
Erik Anderson (K) har lämnat in en motion om ökade resurser för barn och
ungdomar som är långtidsfrånvarande i grundskolan.

Erik Anderson föreslår att:

· Fullmäktige avsätter organisatoriska och ekonomiska resurser till en
satsning på barn/ungdomar i grundskolan som är långtidsfrånvarande
och där man behöver bygga upp ett samverkansteam mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden.

Ärendet har den 22 december 2016 remitterats till socialnämnden och barn-
och utbildningsnämnden för beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att via elevhälsan arbeta
förebyggande och hälsofrämjande i alla våra grundskolor och på gymnasiet.
Elevhälsateamen leds på varje skolenhet av rektor och i teamet ingår
skolsköterska, kurator och specialpedagog. I teamen för årskurs 7-9 samt på
gymnasiet ingår även studie- och yrkesvägledare (SYV) och i vissa fall även
representant för fritidsgården/skoljouren.

Socialnämnden har en lagstadgad skyldighet/i uppdrag att arbeta förebyggande
gentemot barn och unga. Socialnämnden ska vidare i nära samarbete med
hemmet främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och
social utveckling hos barn samt med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen
hos barn och unga som har visat tecken på en ogynnsam utveckling. För barn
och unga som är placerade har socialnämnden även ett särskilt tydligt ansvar
att verka för att de ska få en lämplig utbildning.

I kommunen har barn- och utbildningsnämnden tillsammans med
socialnämnden utarbetat en handlingsplan för ökad skolnärvaro.
Handlingsplanen är utformad för att passa för både lägre och högre årskurser
och behandlar både ogiltig frånvaro och hög giltig frånvaro. Inom ramen för
denna handlingsplan kan socialtjänsten och skolan även samarbeta på andra
sätt, både för uppsökande verksamhet och i gemensamma ärenden. Detta sker
ofta omkring de elever som skolan erbjuder skolgång på ASM (Alternativ
skolmiljö) som idag är placerad på Lundåkerskolan. I de ärenden där
socialtjänsten har insats eller pågående utredning gällande barnet/ungdomen
strävar skolan och socialtjänsten efter ett nära samarbete i insatserna.

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har på uppdrag av
förvaltningscheferna bildat en styrgrupp för att utveckla arbetet med tidiga
insatser och samarbetet mellan förvaltningarna. Inom ramen för detta pågår ett
arbete för utveckling och framtagande av utbildning för förstalinjenpersonal
gällande hemmasittare.
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Ks § 275 (forts.)

Nämndernas befintliga arbete är dock på intet sätt komplett och det sker
konstant förändring av förutsättningar och utveckling av kunskap. Det är därför
nödvändigt att förvaltningarna fortsatt kan utveckla och ges resurser till att
satsa på förebyggande arbete. Inom ramen för det uppdrag som nämnderna
har idag sker detta samarbete inom befintlig verksamhet.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att - motion om ökade resurser för
barn och ungdomar som är långtidsfrånvarande i grundskolan – är besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är långtidsfrånvarande
i grundskolan, daterad den 7 december 2016
Delegationsbeslut, daterat den 22 december 2017
Barn- och utbildningsnämnden den 27 mars 2017, § 28
Socialnämnden den 28 mars 2017, § 39
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2017
Kommunstyrelsen den 26 september 2017, 258

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är
långtidsfrånvarande i grundskolan, daterad den 6 september 2017 ska
anses besvarad.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §39    Dnr: SN.2016.134   751  

 

Motion. Ökade resurser för barn och ungdomar som är 

långtidsfrånvarande i grundskolan.  

 

Ärendebeskrivning 

Erik Anderson (K) har lämnat in en motion, daterad den 7 december 2016, 

med förslag att kommunfullmäktige avsätter organisatoriska och ekonomiska 

resurser till en satsning på barn/ungdomar i grundskolan som är 

långtidsfrånvarande och där man behöver bygga upp ett samverkansteam mellan 

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen beslutade den 22 december 2016 att remittera 

motionen till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden med svar 

senast den 31 mars 2017. 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott den 14 mars 2017, § 24 

Motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är långtidsfrånvarande i 

grundskolan (3) 

Delegationsbeslut  Motion avseende Ökade resurser för barn och ungdomar 

som är långtidsfrånvarande i grundskolan. 

Svar på motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är 

långtidsfrånvarande i grundskolan  

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2017  

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt  

 

att föreslå kommunstyrelsen att motionen om ökade resurser för barn och 

ungdomar som är långtidsfrånvarande i grundskolan anses besvarad. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 



( 

( 

c 

( 

Liberalerna 

Motion till Gislaveds kommunfullmäktige. 

Ateröppna Östergården som korttidsboende. 

Gislaveds kommun har under det gångna året stängt ner ett antal platser för särskilt boende. 
Detta rör att vi satsar på att brukare ska kunna bo kvar hemma längre med rätt hjälp och 
stöd. Som en röljd till detta har trycket på korttidsboende ökat. 
Samtidigt vet vi att socialförvaltningen under beredningen av neddragningarna konstaterade 
att vi inom några år kommer ha ett ökat behov av särskilt boende p.ga demografin i 
kommunen. 

När man pratar med anhöriga till brukare och personal på våra äldreboendelkorttidsboende framstår 
en bild av att trycket är så stort att man tar hysa två brukare på samma rum på en del av våra 
korttidsboenden. Detta tycker vi Liberaler, som en gång i tiden kämpade hårt för att alla skulle få. 
eget rum på långvården, inte är värdigt. Det är dessutom väldigt slitsamt för vår personal. 

Överbeläggningen på våra korttidsboenden leder dessutom till att ett antal patienter som behöver 
korttidsboenden inte :far plats utan blir kvar på våra sjukhus när de är medicinskt färdigbehandlade, 
ibland i flera veckor. 
Detta leder inte bara till kostnader för kommunen utan gör också att andra patienter drabbas, 
då "våra" kommuninvånare upptar platser dom egentligen inte behöver. 
Detta är naturligtvis inte bra för någon. 

Östergården är en byggnad med väl anpassade lokaler, varför det inte borde innebära särskilt 
mycket investeringskostnader för att kunna använda dessa till korttidsplatser. 
Östergården skulle kunna bli ett flexibelt boende, där antal platser skulle kunna varieras utifrån de 
behov som finns just för stunden. 

Vi tror att behovet av fler korttidsplatser inte är övergående utan kommer att vara fortsatt högt. 
Vi vet också att detta är ett problem som även finns i kommuner i vår närhet, varför det kanske 
kunde gå att hyra ut någon eller några platser till grannkommuner när vi inte själva har full 
beläggning. 

MED ANLEDNING AV OV ANST ÅENDE FÖRESLÅR LIBERALERNA I 
GISLA VEDS KOMMUN DÄRFÖR: 

Att Gislaveds kommun snarast beslutar om att göra om Östergården till ett flexibelt 
korttidsboende, samt 

Att kommnfullmäktige tar hänsyn till dessa ökade driftskostnader i kommande 

~~ Fre& svenmgson, Gru ........ ,,_are Liberalerna Gislaveds kommun 

• Uberalerna 
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Ks §274 Dnr: KS.2016.125

Svar på motion om att återöppna Östergården som korttidsboende

Ärendebeskrivning
Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 18 oktober 2016,
om att återöppna Östergården som korttidsboende.

Liberalerna i Gislaveds kommun föreslår att:

· Gislaveds kommun snarast beslutar om att göra om Östergården till
ett flexibelt korttidsboende.

· Kommunfullmäktige tar hänsyn till dessa ökade driftskostnader i
kommande budgetarbete.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 16 november 2016 beslutat att
remittera motionen till socialnämnden för beredning.

I samband med fullmäktiges sammanträde den 17 november 2016
behandlades samma fråga som den här motionen tar upp, d.v.s. efter att
motionen lämnades in. Under punkten om "Revidering av strategiskt styr- och
budgetdokument inför mål och budget 2017-2021" yrkade Liberalerna
om att lokalerna på Östergården skulle användas till att möjliggöra
ytterligare 10 korttidsplatser. Yrkandet avslogs av fullmäktige.

Socialnämnden anser inte att det finns behov av ytterligare
korttidsplatser, då de korttidsplatser som finns täcker invånarnas nuvarande
behov. Socialnämnden har också gett socialförvaltningen i uppdrag att komma
med förslag på att använda Östergården för andra behov.

Med detta som bakgrund anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska
avslås.

Beslutsunderlag
Motion om att återöppna Östergården som korttidsboende, daterad den 18
oktober 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 16 november 2016, § 97
Kommunfullmäktige den 17 november 2016, § 175
Socialnämnden den 20 februari 2017, § 28
Kommunstyrelsen den 26 september 2017, § 256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motion om att återöppna Östergården som korttidsboende, daterad den
24 augusti 2016, ska avslås.

Protokollsanteckning
Carina Johansson (C) och Stefan Nylén (SD) deltar inte i beslutet utan
återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.
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Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sn §20 Dnr: SN.2016.109 730

Motion från Liberalerna. Återöppna Östergården som
korttidsboende.

Ärendebeskrivning
Fredrik Svenningson (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
daterad den 18 oktober 2016 om att återöppna Östergården som
korttidsboende.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har remitterat motionen till
socialnämnden för yttrande med svar senast den 28 februari 2017.
I samband med fullmäktiges sammanträde den 17 november 2016
behandlades samma fråga som den här motionen tar upp, dvs efter att
motionen lämnades in. Under punkten om "Revidering av strategiskt styr- och
budgetdokument inför mål och budget 2017-2021" yrkade Liberalerna
om att lokalerna på Östergården skulle användas till att möjliggöra
ytterligare 10 korttidsplatser. Yrkandet avslogs av fullmäktige.
Socialförvaltningen anser inte att det finns behov av ytterligare
korttidsplatser, då de korttidsplatser som finns täcker invånarnas nuvarande
behov.
Socialnämnden har också gett socialförvaltningen i uppdrag att komma med
förslag på att använda Östergården för andra behov.
Med detta som bakgrund anser socialförvaltningen att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 14 februari 2017, § 11
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2017
Motion från Liberalerna
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsutskott, § 97

Yrkande
Bengt Petersson (C) med bifall av Torbjörn Dyeson (KD) och Linda Strömblad
(C):
Socialnämnden bifaller motionen och öppnar Östergården för vård- och
omsorgsboende i sin helhet.

Anders Gustavsson (SD):
Bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande om att bifalla
motionen och öppna Östergården för vård- och omsorgsboende i sin helhet
mot dels Anders Gustavssons (SD) yrkande om att bifalla motionen och dels
arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att nämnden antar
arbetsutskottets förslag.

Votering begärs:
Ordföranden utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag och ställer
proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande mot Anders Gustavssons (SD)
yrkande och finner att nämnden utser Bengt Peterssons yrkande som
motförslag i voteringen.
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forts § 20

Votering genomförs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja för huvudförslaget.
Nej för motförslaget.

Ja röstar Lena Åsberg (S), Jonas Ericson (M), Kerstin Jonsson (M), Jonas
Andreasson (M), Christina Lindqvist (S), Naile Azizi (S), Pelle Gullberg (S),
Jessica Flod Malmgren (S), Kjell Thelin (S), Ove Gustavsson (S) och Maria
Gullberg Lorentsson (M).

Nej röstar Linda Strömblad (C), Anders Gustavsson (SD), Torbjörn Dyeson
(KD) och Bengt Petersson (C).

Socialnämnden beslutar

att lämna följande yttrande:

Socialnämnden anser inte att det finns behov av ytterligare
korttidsplatser.
Socialnämnden har även gett socialförvaltningen i uppdrag att komma
med förslag på att använda Östergårdens lokaler för andra behov.
Med detta som bakgrund anser socialnämnden att motionen ska avslås.

Anders Gustavsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Bu §29    Dnr: BU.2016.76   611  
 
Motion om intensifierat arbete mot nätmobbning 
Yttrande  
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Kastberg och Pia Skogsberg (KD) har lämnat in en motion, daterad den 
7 november 2016, om att elevhälsans, pedagogers och föräldrars kunskaper om 
nätmobbing behöver stärkas. 
Kristdemokraterna föreslår: 
- att intensifiera arbetet mot nätmobbning, 
- att genom utbildnings- och informationsinsatser till vuxna som 

regelbundet möter barn och unga, öka kunskapen om nätmobbning. 

Kommunstyrelseförvaltningen beslutade 2016-12-22 att remittera motionen till 
barn- och utbildningsnämnden med svar senast 2017-03-31. 
 
Yttrande 
Arbete mot traditionell mobbning och nätmobbning är mycket viktigt och 
ständigt aktuellt. På nätet liksom i skolan förekommer trakasserier och 
kränkande behandling av elever. Skolan har en skyldighet att utreda alla 
kränkningar som har en koppling till dess verksamhet. Detta gäller oavsett om 
de sker i skolan eller på nätet. (Skollagen och diskrimineringslagen.) 
 
Arbetet mot kränkande behandling delas in i tre delar: främjande, förebyggande 
och åtgärdande. De tre delarna ska tillsammans bidra till en trygg miljö på nätet 
för eleverna och förhindra att kränkningar sker där. Skolors arbete för att 
motverka kränkningar på nätet är en del av skolans allmänna arbete mot 
kränkningar. Det behöver finnas:  
-  en medvetenhet hos personalen om nätet som en möjlig arena för 

kränkningar  
-  kunskap hos personalen för att kunna diskutera nätets möjligheter och 

risker med eleverna  
-  kartläggningar av risker för kränkningar på nätet som underlag för 

främjande och förebyggande insatser.  
 
Skolinspektionen har i en granskning visat att skolorna behöver förbättra sitt 
arbete mot kränkningar och hitta nya sätt att arbeta för att få kännedom om 
kränkningar på nätet. Ungas relationer har i hög grad påverkats av den digitala 
uppkopplingen som är en del i elevernas vardag. Att arbeta med tillitsfulla 
relationer är det som ger bäst framgång i arbetet mot kränkningar. I 
granskningen framhålls att vanliga brister är att den inledande kartläggningen 
ger mycket liten information om hur eleverna upplever tryggheten och 
förekomsten av kränkningar på nätet. Exempelvis finns få frågor med i 
elevenkäter som specifikt behandlar nätet. Skolinspektionen bedömer att det 
främst är det främjande och förebyggande arbetet som behöver utvecklas för 
att skolornas arbete mot kränkningar på nätet ska få avsedd effekt. När det 
gäller det åtgärdande arbetet fanns på många av de granskade skolorna 
fungerande rutiner för vad som ska göras om kränkningar väl upptäcks.  
 
Genomförda insatser 
I den plan mot diskriminering och kränkande behandling som alla skolor har 
ingår även nätmobbning. Skola, rektor, lärare är skyldiga att utreda även när 
mobbning skett på kvällar och liknande. 
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Bu §29 (forts.) 
 
I och med införandet av lärplattor och datorer i skolorna och förskolorna i 
Gislaveds kommun har nätetikett varit en del i fortbildningsinsatserna. Detta 
har skett genom föreläsningar både för personal och vårdnadshavare och 
arbete i undervisningen med eleverna. 
 
En del skolor har jobbat med att motverka nätmobbning och utbildat 
pedagoger, elever och vårdnadshavare med en utbildningsinsats som hölls av 
polis Klingberg under hösten 2016.  
 
Alla pedagoger har genomgått Statens medieråds utbildning vad gäller MIK, 
medie- och informationskunnighet, för att kunna utbilda sina elever i att 
hantera internet med källkritik och liknande.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår barn- och utbildningsförvaltningen 
att barn- och utbildningsförvaltningen genomför återkommande 

kompetensutveckling i att kartlägga och analysera den egna 
verksamheten för att identifiera risker för kränkningar på nätet för att 
öka medvetenheten och kunskapen hos lärare, vårdnadshavare och 
elever 

att i den årliga elevenkäten ha med frågor om nätmobbning 
att därmed anse motionen angående intensifierat arbete mot nätmobbning 

besvarad. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-03-14, §19, 
föreslå 
att barn- och utbildningsförvaltningen genomför återkommande 

kompetensutveckling i att kartlägga och analysera den egna 
verksamheten för att identifiera risker för kränkningar på nätet för att 
öka medvetenheten och kunskapen hos lärare, vårdnadshavare och 
elever 

att i den årliga elevenkäten ha med frågor om nätmobbning 
att därmed anse motionen angående intensifierat arbete mot nätmobbning 

besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion angående intensifierat arbete mot nätmobbning, daterad 2016-11-07. 
Kommunstyrelseförvaltningens beslut 2016-12-22. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-20. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2017-03-08. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-14, §19. 
 
Yrkanden 
Pia Skogsberg (KD), Ulla Christiansson (M), Peter Bruhn (MP), Inga-Maj 
Eleholt (C), Fredrik Johansson (S) 
att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Pia Skogsbergs (KD) m.fl. yrkande och 
finner att nämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att barn- och utbildningsförvaltningen genomför återkommande 

kompetensutveckling i att kartlägga och analysera den egna 
verksamheten för att identifiera risker för kränkningar på nätet för att 
öka medvetenheten och kunskapen hos lärare, vårdnadshavare och 
elever 

att i den årliga elevenkäten ha med frågor om nätmobbning 
att därmed anse motionen angående intensifierat arbete mot nätmobbning 

besvarad. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 
 



Kristdemokrat~ 

Motion angående intensifierat arbete mot nätmobbning 

Bakgrund 

Var tionde elev i Sverige har någon gång blivit utsatt för nätmobbning. Konsekvenserna 
blir svåra att mäta i efterhand, då vuxna oftast inte kan se vad som skrivs, när det skrivs 
och hur det skrivs. Forskning visar att det främst gör att unga får en negativ syn på sin 
kropp, kan bli nedstämda och få psykosomatiska problem (Enligt Linda Beckmans 
avhandling: 'Traditionell mobbning och nätmobbning bland svenska ungdomar. 
Könsskillnader och samband med psykisk hälsa."). Att allt fler unga ger uttryck för att de 
lider av psykisk ohälsa kan alltså delvis härledas till vad som sker på nätet. 

Vuxenvärlden behöver ta ett större ansvar för att guida barn och ungdomar i sociala 
relationer. Inte bara i verkliga livet, utan också för hur vi beter oss på nätet. Många barn 
och ungdomar blir utsatta för nedsättande kommentarer och hat. En av tre tjejer upplever 
sexuella trakasserier på nätet. Med dagens ständiga uppkoppling tar inte mobbningen slut 
efter skoltid, utan istället fortsätter den hemma genom elaka kommentarer och hot, i mobil 
och dator. Anonymiteten på nätet kan bidra till hård jargong, då barnen och ungdomarna 
inte får en direkt reaktion i form av ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Skollagen markerar tydligt att diskriminering, trakasserier och kränkningar inte får 
förekomma. På våra skolor finns redan handlingsplaner mot detta men vi anser att skolans 
ansvar för förebyggande och rehabiliterande insatser är viktig för att skydda barn, även när 
detta sker på nätet. Vi behöver stärka elevhälsans, pedagogers och föräldrars kunskaper 
om nätmobbning. 

Vi Kristdemokrater föreslår: 

- att intensifiera arbetet mot nätmobbning, 
- att genom utbildnings- och informationsinsatser till vuxna som regelbundet möter barn 
och unga, öka kunskapen om nätmobbning. 

Underskrift 

Pia Skogsberg (ordförande) 
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Ks §273 Dnr: KS.2016.229

Svar på motion om intensifierat arbete mot nätmobbning

Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD) har lämnat in en motion,
daterad den 17 november 2016 om att intensifiera arbetet mot nätmobbning.

Kristdemokraterna i Gislaved föreslår att:

· Intensifiera arbetet mot nätmobbning.
· Att genom utbildnings- och informationsinsatser till vuxna som

regelbundet möter barn och unga, öka kunskapen om nätmobbning.

Ärendet har remitterats till barn-och utbildningsnämnden för beredning.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att arbete mot
traditionell mobbning och nätmobbning är mycket viktigt och ständigt aktuellt.
På nätet liksom i skolan förekommer trakasserier och kränkande behandling av
elever. Skolan har en skyldighet att utreda alla kränkningar som har en koppling
till dess verksamhet. Detta gäller oavsett om de sker i skolan eller på nätet.
(Skollagen och diskrimineringslagen.)

Arbetet mot kränkande behandling delas in i tre delar: främjande, förebyggande
och åtgärdande. De tre delarna ska tillsammans bidra till en trygg miljö på nätet
för eleverna och förhindra att kränkningar sker där. Skolors arbete för att
motverka kränkningar på nätet är en del av skolans allmänna arbete mot
kränkningar.

Skolinspektionen har i en granskning visat att skolorna behöver förbättra sitt
arbete mot kränkningar och hitta nya sätt att arbeta för att få kännedom om
kränkningar på nätet. Skolinspektionen bedömer att det främst är det
främjande och förebyggande arbetet som behöver utvecklas för att skolornas
arbete mot kränkningar på nätet ska få avsedd effekt.

Genomförda insatser
I diskriminerings-och kränkandebehandlingplanen som alla skolor har ingår
även nätmobbning. Skola, rektor, lärare är skyldiga att utreda även när
mobbning skett på kvällar och liknande. Med införandet av lärplattor och
datorer i skolorna och förskolorna i Gislaveds kommun har nätetikett varit en
del i fortbildningsinsatserna och föreläsningar för både personal och
vårdnadshavare samt undervisning för eleverna har genomförts.

En del skolor har även jobbat med att motverka nätmobbning och utbildat
pedagoger, elever och vårdnadshavare med en utbildningsinsats som hölls av
polisen under hösten 2016. Alla pedagoger har genomgått Statens medieråds
utbildning vad gäller MIK, medie- och informationskunnighet, för att kunna
utbilda sina elever i att hantera internet med källkritik och liknande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att barn- och utbildningsförvaltningen
genomför återkommande kompetensutveckling i att kartlägga och analysera
den egna verksamheten för att identifiera risker för kränkningar på nätet för
att öka medvetenheten och kunskapen hos lärare, vårdnadshavare och elever,
samt att i den årliga elevenkäten ha med frågor om nätmobbning.
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Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att motionen - angående
intensifierat arbete mot nätmobbning – är besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om att intensifiera arbetet mot nätmobbning, daterad den 17
november 2016
Delegationsbeslut, remittering av motion, daterat den 22 december 2017
Barn- och utbildningsnämnden den 27 mars 2017, § 29
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2017
Kommunstyrelsen den 26 september 2017, § 257

Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motion om att intensifierat arbete mot nätmobbning, daterad den 17
november 2016 ska anses besvarad.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



På grund av flytt till annat län och annan 

O kommun avsäger jag härmed från dags 

dato mitt uppdrag som nämndeman vid 

Tingsrätten i Jönköping. 

Gislaved 2017-09-14 

o 

.... . ................ (L::/1:!:l?J.$.? .... .. 
Johanna Dinäss [ ___ _ 



Gislaved den 20 september 2017 

Nominering till nämndeman itingsrätten 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Som företrädare för Socialdemokraterna vill jag göra följande nominering 
nämndeman i tingsrätten 

Till ledamot nominera: 

Gislaved dag som ovan, 

Ver6nica Olmos Oscarsson 
Svarvaretorpsvägen 6 
33431 Anderstorp 

L
---~--'" 

070-361 2847 
Veronica.OlmosOscarsson@pol,gislaved.se 

n son 
Socialdemokraterna 
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Från: evelina@delacroy.se 
Änllle: BUN 

DatulTI: 11 sep. 201713:37:31 
Till: maria.lorentsson@delacroy.se 

rnaria@deiacroy.se 

Jag vill här med lämnar mitt uppdrag som ersättare i BUN 
tuMVI~(Abo1r L. 
Skickat från min iPhone 



Maria Thorup 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

HeL 

Nellie Johansson 
den 12 september 2017 16:18 
Niclas Palmgren 
Ersättare BUN 

Då jag ska flytta till Värnamo vill jag avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Det har varit väldigt givande och jag är glad att jag fått detta förtroende. 

Mvh 
Nellie Johansson 
Skickat från min iPad 

1 
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MEDDELANDE 

Länsstyrelsen Sida 1/1 
i Jönköpings län 

Datum 
2017-09-21 

Ert datum 

Beteckning 

Er beteckning 

Rättsenheten 
010-2236113 

Gislaveds kommun 

Överlämnande av skrivelse 
Bilagda skrivelse med önskan om endedigande har sänts till Länsstyrelsen i 
J önköping istället för till Gislaveds kommun 

Länsstyrelsen överlämnar skrivelsen för handläggning. 

(~<f!?' 
J ohanna Andersson 

Bilaga 

Skrivelse 

Kopia 
Diariet (pärmen) 

Irene Fröne, Loftgatan 16 A, 33235 Gislaved 

länsstyrelsen i Jönköpings län I BesöksaClress Hamngatan 4. Jönköping I Postadress 551 86 Jönköping 
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Från: mperiksson66@gmail.com 

Skickat: den 8 september 2017 13:28 

Till: kommunen@gislaved.se 

Ämne: avsägelse 

 

 

Hej, på grund av ändrade arbetsförhållanden avsäger jag mitt uppdrag som nämndeman vid 

Jönköpings Tingsrätt. Jag kan sitta kvar fram till 2017-12-31. 

Med vänlig hälsning 

Mats Eriksson 

Stora Götsbo 

333 78 Burseryd 



Niclas Palmgren 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej! 

Pauline Stenvall 
den 11 oktober 2017 15:00 
Niclas Palmgren 
Ersättare 

..... '"""'~ .. U~~~~ Även att jag kunde fråga om ordföljden 
eller räcker det med att du får att jag härmed vill gå ifrån min plats som ledamot i bygg och miljönämnden men stå 
kvar som ersättare för att kunna bistå då det behövs. 

Mvh, Pauline Stenwall 

Skickat från min iPad 

1 



Gislaved den 10 oktober 2017 

Byte av platser i Bygg- och Miljönämnden 

llloderaterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

b~5o. ~~bV\.::\.IM.~ / fY& 
Då Pauline Stenwall önskar byta sin ordinarie plats i fr.itidsll~itIllldell till en ersättarpIats vill den 
moderata fullmäktigegruppen göra följande nominering: 

Till n)' ordinarie ledamot i Bygg- och Miljönämnden samt ersättare i dess arbetsutskott vill vi 
nominera Patric Bergman och som ny ersättare i stället för Patric Bergman välja Pauline 
Stenwall. 
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Sammanfattande revisionell bedömning  

Syftet med granskningen var att svara på revisionsfrågan bedrivs skogsförvaltningen på 

ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt och är den inter-

na kontrollen tillräcklig? 

 

Vi bedömer att tekniska nämnden inte helt bedriver skogsförvaltningen på ett ändamåls-

enligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen 

inte är tillräcklig. Vi grundar vår bedömning på nedan iakttagelser. Sammanfattning av 

bedömningar gentemot kontrollmål återges nedan. 

Kontrollmål Bedömningar 

Finns dokumenterade rikt-

linjer för skogsinnehavet? 

 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att delegationsordningen inte fullt ut är anpassad 

efter förändringen gällande förändring av nämndens upp-

drag avseende skogsbruk. Delegationsordningen behöver 

bl.a. tydliggörs gällande försäljning av virke och avverknings-

rätter för kommunens skogsmark. I nuvarande delegations-

ordningen omnämns inte detta. 

Vi bedömer att skogsbruksplanen i stort fungerar som sty-

rande riktlinje för skogsförvaltningen. I avtalet med SUSAB 

anges att uppdraget ska utföras i enlighet med kommunens 

uppställda mål och riktlinjer för skog- och markskötsel. 

Några dokumenterade mål och riktlinjer gällande detta be-

döms inte förekomma.  

Hur leder, styr och följer 

ansvarig nämnd upp 

skogsförvaltningen? 

 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att nämnden behöver tydliggöra styrningen gäl-

lande skogsinnehavet. Syftet med kommunens skog, mål, typ 

av återplantering och avkastningskrav m.m. behöver enligt 

vår mening politiskt fastställas för att uppnå en ända-

målsenlig och effektiv skogsförvaltning.  

Då förvaltningen av kommunen skog övergick till tekniska 

nämnden från år 2017 har nämndens uppföljning varit be-

gränsad. Redovisningen gällande skogsförvaltningens intäk-

ter och kostnader behöver tydliggörs i den uppföljning som 

sker till nämnden i samband med delår- och årsbokslut. 

Nämnden behöver tydliggöra sin styrning på vilket sätt av-

kastningen på skogsförvaltningen ska hanteras. Idag täcker 

skogsförvaltningens överskott driftkostnader inom annan 

verksamhet.     

Är den interna kontrollen 

tillräcklig (från avverk-

ning till inmätning)? 

Inte tillräcklig. 

Vi bedömer att den interna kontrollen behöver utvecklas. 

Enligt upprättat avtal åligger det den upphandlade skogsför-

valtaren att försäljning sker till ett för kommunen så fördel-

aktigt pris som möjligt. Vi bedömer att nämnden i högre 

utsträckning säkerställer att så sker. Vi rekommenderar att 
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kontroller avseende försålda volymer sker mot mätesbesked 

från skördare för att säkerställa hela processen från avverk-

ning till mätning. Vidare bedömer vi att fakturerade a-priser 

behöver säkerställas mot upphandlade a-priser. Det gäller 

såväl skogsbrukets intäkter som kostnader. Det behöver även 

klargöras vem från förvaltningen som gör vad och på vilket 

sätt i processen.  

Vi bedömer även att beställning av tillkommande arbeten 

exempelvis vägarbete behöver dokumenteras för spårbarhet 

och kontroll.  

  

Rekommendationer 
Vi bedömer att det finns ett antal förbättringsområden och utifrån granskningsresultatet 

rekommenderar vi att tekniska nämnden säkerställer: 

 Anpassa delegationsordningen gällande förändringen gällande nämndens ansvar 

avseende skogsbruk. 

 Nämnden fastställer med vilket intervall skogsbruksplanen ska upprättas. 

 Fastställa syftet med kommunens skog, mål, typ av återplantering och avkast-

ningskrav m.m. 

 Utveckla kontroller avseende försålda volymer mot mätesbesked från skördare för 

att säkerställa hela processen från avverkning till mätning. Vidare att fakturerade 

a-priser behöver säkerställas mot upphandlade a-priser. Det gäller såväl skogsbru-

kets intäkter som kostnader. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Skogsinnehavet har ofta ett lågt redovisat anskaffningsvärde genom att fastigheterna fun-

nits i kommunens ägo sedan lång tid. Detta gör att marknadsvärdet och avkastningsvärdet 

inte alltid uppmärksammas vid genomgång och analys av den finansiella rapporteringen. 

Enligt skogsvårdslagen är ”skogen en nationell tillgång som skall skötas så att den uthål-

ligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln 

skall hänsyn tas även till andra ”allmänna intressen”. 

 

I Gislaveds kommun uppgår det kommunala skogsinnehavet till ca 2000 hektar där 1346 

hektar är produktiv skogsmark. 

Kommunens revisorer har efter en bedömning av risk och väsentlighet beslutat att genom-

föra en övergripande granskning av kommunens skogsförvaltning. 

  

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Bedrivs skogsförvaltningen på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfred-

ställande sätt och är den interna kontrollen tillräcklig? 

 

1.3. Revisionskriterier 
 Skogsbruksplan   

 Intern styrdokument 

 Kommunfullmäktiges budget 

1.4. Kontrollmål 

Kontrollmål/granskningsmål 

 Finns dokumenterade riktlinjer för skogsinnehavet? 

 Hur leder, styr och följer ansvarig nämnd upp skogsförvaltningen? 

 Är den interna kontrollen tillräcklig (från avverkning till inmätning)? 

 

1.5. Metod och avgränsning  
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av kommunens styrdokument och 

riktlinjer inom området så som skogsbruksplan, nämndens mål och riktlinjer.  

Inom ramen för granskningen har intervju genomförts med förvaltningschef för tekniska 

nämnden, områdeschef parkavdelningen, gruppledare skogsansvarig samt upphandlad 

skogsförvaltare. 

Granskningen avgränsar sig till revisionssår 2017 och ansvarig nämnd, tekniska nämnden. 

Jakt och arrendefrågor inryms inte i granskningen. 

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 



Granskning skogsförvaltning 
 

Augusti 2017     5 av 10 
Gislaveds kommun 
PwC 

 

2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Inledning  

Definitioner 

Ha = hektar och 10 000 m2 = 1 ha  

M3sk = stående skog inklusive bark och topp  

M3fub = avverkat träd exklusive bark och topp  

Produktiv skogsmark = mark som producerar mer än 1 m3sk/år  

Bonitet = markens virkesproducerande förmåga per ha. Anges i m3sk/år.  

Tillväxt = skogens faktiska tillväxt i kubik per ha/år.  

Leveransvirke = säljaren tillhandahåller virket vid väg och köparen hämtar med lastbil  

Leveransrotköp = säljaren bjuder ut del av ett område och köparen bjuder ett fast pris per 

kubik och ansvarar för avverkning och uttransport  

Grot = grenar o toppar 

2.2. Dokumenterade riktlinjer för skogsinnehavet? 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 2016-04-28 om förändringar i 

uppgiftsförändringar i utgiftsfördelning mellan nämnder. För tekniska nämndens del in-

nebär det att från kommunstyrelsen flytas mark- och exploateringsverksamheten inklu-

sive förvaltningen av kommunens skog och skötsel av allmän mark till tekniska nämnden 

Operativt arbete med naturvård, kalkning flyttas också till tekniska nämnden. Vid kom-

munfullmäktiges sammanträde 2016-12-15 § 197 beslutade kommunfullmäktige om att 

anta reglemente för tekniska nämnden daterat 2016-11-07 att gälla från och med 2017-01-

01 samt upphäva tidigare reglemente för tekniska nämnden.   

Tekniska nämnden har beslutat om delegationsordning för tekniska nämnden 2017-01-25 

§ 9. Av nämndens delegationsordning framgår under punkt 6, Mark- och fastighetsärren-

den gällande beslut om nedtagning av träd inom detaljplanelagt område. Både beviljandet 

av avslag på ansökan utgör ren verkställighet för markförvaltare, arbetsledare park eller 

områdeschef park i enlighet med riktlinje. Delegation gällande försäljning av virke och 

avverkningsrätter på kommunens skogsmark omnämns inte i delegationsordningen.  

Den praktiska hanteringen av skogsbruksfrågor sker på tekniska förvaltningens parkav-

delning. Parkavdelningen ansvarar för grönytor, lekplatser samt kommunens skog. På 

enheten sker planering och operativ styrning rörande skogsförvaltningen.  

Rent praktiskt är det gruppledare skogsansvarig som i huvudsak har regelbundna möten 

med upphandlad skogsförvaltare.  
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Gislaveds kommun genomförde under år 2016 en upphandling av skogsskötsel av den del 

av Gislaved kommuns skogsmarksareal som finns med skogsbruksplanen samt på kom-

munens donationsfastigheter, Karaby och Strand. Upphandlat företag är Skogsutveckling 

Syd Aktiebolag (SUSAB) avtalsperioden sträcker sig från 2016-10-01 - 2019-09-30 med 

möjlighet om förläggning ytterligare ett år. Skogsbruket är enligt uppgifter certifierat en-

ligt FSC. Intyg har lämnats för fastigheterna Anneberga 1:234, 1:567 och 1:789. Gislaveds 

kommun äger vid avtalsstart 1 950 ha varav 1 350 ha produktiv skogsmark. Därutöver 

tillkommer stiftelserna Strand och Karaby på 125 ha varav 108 ha är produktiv skogs-

mark. Virkesinnehavet uppgår enligt förfrågningsunderlaget till 194 000 m3sk och tillväxt 

en är 6700 m3sk årligen. Under de två första åren bör ca 6000 m3sk avverkas varav ca 

3000 m3sk gallring/naturvårdshuggning och 3000 m3sk slutavverkning. Under de efter-

följande åren bör ca 3000 m3sk avverkas varav ca hälften slutavverkning och hälften gall-

ring/naturvårdshuggning. I förfrågningsunderlaget anges att avverkningsvolymer är en 

uppskattning/riktvärde och bestäms under avtalstiden, i samråd med ansvarig tjänsteman 

i Gislaveds kommun. 

Enligt avtal med SUSAB anges att uppdraget ska utföras i enlighet med kommunens upp-

ställda mål och riktlinjer för skog- och markskötsel och i samförstånd med kommunens 

skogssansvariga tjänsteman. I granskningen hänvisar tjänstemännen till den av Gislaveds 

kommun skogsbruksplanen upprättades 2007 och har sedan dess uppdaterats. Vi har ta-

git del av skogsbruksplan för år 2016 för perioden 2016-2025. Skogsbruksplanen är en 

långsiktig planering av kommunens skogsvård. I planen framgår bl.a. en sammanställning 

över areal, virkesförråd, bonitet, avverkning, och tillväxt.  

Någon annan riktlinje har i samband med granskningen inte presenterats. Det är enligt 

avtalet med SUSAB deras ansvar att årligen ajourhålla skogsbruksplanen i IT systemet 

pcSKOG. Under granskningen pågår ett arbete med att aktualisera skogsbruksplanen per 

skogsområde. 

Några uppgifter över det bokförda värdet avseende skogsinnehavet har vid gransknings-

tillfället inte kunnat ges då detta redovisas tillsammans med kommunens övriga exploate-

ringsfastigheter. Det totala skogstaxeringsvärdet för innehavet uppgår enligt uppgifter till 

ca 80 mnkr. Uppgifter kring beräknat marknadsvärde för skogen har inte kunnat lämnas.  

Utifrån SUSAB årsredovisning för skogsförvaltning uppgår virkesförrådet totalt till ca 185 

000 m3sk (2016-12-31). 

2.2.1. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet att Dokumenterade riktlinjer för skogsbruket delvis upp-

fyllt. 

Vi bedömer att i tekniska nämndens reglemente samt beslut i kommunfullmäktiges den 

2016-04-28 att det är tydligt att mark- och exploateringsverksamheten inklusive förvalt-

ningen av kommunens skog och skötsel av allmän mark till ingår i tekniska nämnden an-

svarsområde.  

Vi bedömer att delegationsordningen inte fullt ut är anpassad efter förändringen gällande 

skogsbruk. Delegationsordningen behöver bl.a. tydliggörs gällande försäljning av virke 
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och avverkningsrätter för kommunens skogsmark. Nuvarande delegationsordningen om-

nämns inte detta. 

Vi bedömer att skogsbruksplanen i stort fungerar som styrande riktlinje för skogsförvalt-

ningen. I avtalet med SUSAB anges att uppdraget ska utföras i enlighet med kommunens 

uppställda mål och riktlinjer för skog- och markskötsel. Några dokumenterade mål och 

riktlinjer i övrigt gällande detta bedöms inte förekomma.  

Vi rekommenderar nämnden att fastställa med vilket intervall skogsbruksplanen ska upp-

rättas. Nuvarande upprättades 2007 som därefter uppdaterats, osäkerhetsfaktorn ökar 

allteftersom.   

2.3. Styrning och uppföljning  
I nämndens verksamhetsplan för år 2017 anges under interna processer ett nämndsmål 

kopplat till skogsförvaltningen. ”Parker, tätortsnära skog skall skötas långsiktigt och vara 

rena, trygga och tillgängliga för att öka attraktiviteten för invånare och besökare. Ekonomi 

skogen ska förvaltas enligt kommunens skogsbruksplan.” 

Något politiskt riktlinje gällande kommunens ägande av skog avseende syftet med kom-

munens ägande av skogen, särskilda mål, avkastningskrav m.m. har i granskningen inte 

kunnat presenteras. Enligt upprättat avtal med SUSAB anges däremot att Gislaveds 

kommun mål för produktionsskog är: 

 Marken ägs främst för att möjliggöra samhällsutbyggnad 

 Skogen skall skötas i enlighet med kraven från FSC1 och PEFC2  

 I närströvområdet bör höga rekreationsvärden och naturvård främjas 

 Målsättningarna och intentionerna i kommunens skogsbruksplan ska följas  

I den delen som pekas ut som tätortsnära i skogsbruksplanen ställs extra stora krav på att 

anpassa skogsskötseln. Kommunen ställer inga krav vad gäller avverkningsmetod eller 

maskintyper förutom certifieringskraven. Däremot skall arbetet ske på ett sådant sätt att 

körskador på mark, stigar och vägar och skador på kvarvarande bestånd undviks. 

SUSAB skall ansvara för att inga åtgärder vidtas som strider mot certifieringsbestämmel-

serna. Planering och åtgärder skall ske i god överensstämmelse med skogsvårdslagen, 

miljöbalken, plan och bygglagen, kulturminneslagen m.fl. lagar och förordningar som 

anknyter till skogsbruket. 

Vid tekniska nämndens sammanträde den 2017-02-22 § 15 redogör skogsförvaltare vid 

SUSAB för skötseln av kommunens skogar för år 2017. Enligt protokollet sker en redovis-

ning av arealer, volymer, målklasser, åldersklassfördelning areal samt budget. Budgeten 

för 2017 uppgår till ett uttag om 3. 070 m3. För 2017 budgeteras 1 178 tkr som intäkt. 

                                                             
1 Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för att världens 
skogar brukas på ett sätt som är acceptabelt ur tre olika perspektiv: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 
2 Programme for the Endorsement of Forest Certification är ett internationellt system för certifiering av 
skogsbruk och produkter i efterföljande handelsled. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan 
de tre aspekterna, skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. 
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Kostnaderna gällande avverkning beräknas uppgå till 380 tkr och för kostnader för skogs-

vård, förvaltningsarvoden vägar och dikesrensning budgeteras dessa kostnader till 433 

tkr. Nämnden beslutar att notera lämnad information.  Enligt upprättad skogsbruksplan 

redovisas den årliga tillväxten för perioden 2016-2025 till 6 766 m3 samt avverkning till 

29 115 m3 för perioden 2016-2025. Orsaken till att skogsavverkningen understiger tillväx-

ten beskrivs att förvaltningen anser att virkesförrådet behöver öka.  

Enligt upprättat avtal anges att förvaltaren ska ha möte tillsammans med kommunens 

skogsansvarige när behov uppstår, där framtida åtgärder diskuteras. Enligt intervjuer sker 

dessa dialogmöte i regel månadsvis mellan kommunens tjänstemän och upphandlad 

skogsförvaltare. Diskussionspunkter är i regel planering av uppdraget och vad som ut-

förts.   

Enligt uppgifter finns inget avkastningskrav för skogsinnehavet på övergripande nivå utan 

det är budgeterade belopp som gäller. Nedan redovisas det årliga resultat avseende skogs-

förvaltningen. Ansvaret för skogsförvaltningen har under perioden legat under kommun-

styrelsen och tekniska nämnden. Där kommunstyrelsen haft ansvar för skogsförvaltning-

en medan tekniska nämnden ansvaret för den tätortsnära skogen. Nedan uppgifter har 

erhållits från kommunens ekonomiavdelning.  

 

Uppgifter gällande historiska avverkningsvolymer har inte kunnat lämnas.  

I nämndens tertialrapport för 2017 (jan-mars) anges bl.a. att en prognos på programom-

rådet Park är svår att göra innan säsongen kommit igång. Prognosen för skötsel av kom-

munens tätortsnära skog som till största delen inom detaljplanelagd mark pekar på noll-

resultat även om årets budgeterade intäktssida är försiktigare än tidigare år. Åtgärder för 

att få parkprogrammet i balans innebär bland annat längre intervaller mellan gräsklipp-

ningarna. 

2.3.1. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet att Styrning och uppföljning delvis uppfyllt. 

I kommunallagen 8 kap 2§ framgår att: ”Kommunerna och landstingen skall förvalta sina 

medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodo-

ses”. Kommunens skogsinnehav representerar ett förmögenhetsinnehav, från vilket en 

förväntan på avkastning kan ställas. Vi bedömer att nämnden behöver tydliggöra styr-

ningen gällande skogsinnehavet. Syftet med kommunens skog, mål, typ av återplantering 

och avkastningskrav m.m. behöver enligt vår mening politiskt fastställas för att uppnå en 

ändamålsenlig och effektiv skogsförvaltning.  

Budget 

2017

Resultat 

2016

Resultat 

2015

Resultat 

2014

Resultat 

2013

Resultat 

2012

Nettointäkter 1008 2 920 948 2 653 2 084 1 850

Kostnader 806 2 302 1 737 1 502 1 478 1 237

Resultat 202 618 -789 1 151 606 613

Avkastning 20% 21% -83% 43% 29% 33%
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Vi rekommenderar att nämnden tydliggör sin styrning av skogen genom att inte endast 

notera lämnad information utan ta beslut, exempelvis beslutat att anta den årliga skogs-

skötselplanen med tillhörande budget.   

Enligt uppgifter hanterar kommunens tjänstemän i allt väsentligt kontakterna med upp-

handlad skogsförvaltare som utför förvaltningsuppdraget. Vi konstaterar att denne aktivt 

deltar i planering och genomförande av utförandet.  

Förvaltningen av kommunen skog övergick till tekniska nämnden från år 2017, vilket in-

neburit att nämndens uppföljning varit begränsad. Vi rekommenderar att redovisningen 

gällande av skogsförvaltningens intäkter och kostnader tydliggörs i den uppföljningen 

som sker till nämnden i samband med delår- och årsbokslut. Vi rekommenderar även att 

nämnden behöver tydliggöra sin styrning på vilket sätt avkastningen på skogsförvaltning-

en ska hanteras. Idag täcker skogsförvaltningens överskott driftkostnader inom annan 

verksamhet.     

2.4. Interna kontrollen tillräcklig (från avverkning 
till inmätning) 

 

Följande går bl.a. att utläsa ur kommunens upphandlingsunderlag avseende skogsskötsel:  
 

 Ansvar för den löpande produktionen såsom avverkning, skogs och naturvård, 
samt den löpande tillsynen för att se till att certifieringsnivån efterföljs 

 Försäljning av avverkat virke och av kommunen eget avverkat virke till så fördel-
aktigt pris som möjligt 

 Ansvara för löpande betalningar och momsredovisning 

 Handlägga alla nödvändiga myndighetskontakter 

 Upprättande av årsplaner med åtgärdsbeskrivning och objektredovisning jämte 
budget. Årsplanen ska före verkställande godkännas av kommunen med utgångs-
punkt från kommunens skogsbruksplan. 

 Årlig detaljerad redovisning av virkessortiment med volym och pris, samt att i 
uppdraget redovisa en ekonomisk årsrapport  

 Ekonomisk redovisning ska ske när Beställaren begär, max 4 gånger om året 
 
Enligt uppgifter sker den ekonomiska rapporteringen av upphandlad skogsförvaltare. In-

täkter och kostnader för skogsskötsel hanteras under året utanför kommunens redovis-

ning. I intervjuer redovisas att överskott från avverkning återförts till kommunen i sam-

band med årsbokslut. Intäkter och kostnader för skogsbruket bruttoredovisas i ekonomi-

systemet. Vi har i samband med granskningen inte kunnat genomföra kontroll av att in-

sättningsavi från SUSAB för arbetet som utförts för år 2016 inkommit kommunens kassa. 

Då dessa inte kunnat redovisas till oss.  

Inför år 2017 har hanteringen flyttats över till tekniska förvaltningen, vilket inneburit att 

kontroller och avstämning inte satt sig. Enligt uppgifter ska kontrollen göras av ansvarig 

tjänsteman i kommunen av ”Årsredovisning skogsförvaltningen” som är en sammanställ-

ning över årets skogsbruksintäkter och kostnader. Årsredovisningen stäms av mot under-

liggande underlag för de olika objekten (avverknings objekt) där volymer (mätbesked) och 

pris jämförs. Någon avstämning när det gäller avverkade virkesvolymer mellan skördaren 

och mätbesked och sedermera objektsredovisning sker inte. Underlagen i årsredovisning-

en medför att kostnaderna för avverkning, flyttning av maskiner m.m. kan stämmas av 
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mot underliggande faktura. Någon kontroll mot upphandlat a-pris avseende avverkad 

volym och kostnad för avverkning sker inte mot gällande avtal. Vi har i granskningen no-

terat mindre avvikelser mellan redovisningen och mot upphandlat belopp. Tillkommande 

kostnader för bl.a. kostnader för vägar i samband med avverkningar har kostandsförts. 

Någon dokumentation kring denna tillkommande beställning har i granskningen inte 

kunnat redovisas.          

Gislaveds kommun har via Länsförsäkringar tecknat en så kallad ”Kommunförsäkring” för 

perioden 2016-01-01-2018-12-31 och med möjlighet till förlängning t o m 2020-12-31. I 

denna försäkring regleras bl.a. skogsförsäkring (kommunens skog) och som ersätter ska-

dor orsakade genom bland annat brand, storm och eller snötryck samt Torka, frost, 

svamp, sork- eller insektsangrepp.  

Enligt uppgifter sker fysiska kontroller i samband med avverkning och efter plantering, 

kontrollen görs för att säkerställa att planterat bestånd inte dör samt att få en uppfattning 

att entreprenörernas arbete sker enligt upprättat avtal när det gäller certifieringsregler.    

I de fall tätortsnära skog avverkas sker en uppskattning av kommunens skogsverksamhet 
när det gäller volymer som sedermera stäms av mot mätbesked.  
 

2.4.1. Revisionell bedömning 

Kontrollmålet gällande den interna kontrollen är tillräcklig bedöms som inte tillräck-

lig. 

Vi bedömer att den interna kontrollen behöver utvecklas. Enligt upprättat avtal åligger det 

den upphandlade skogsförvaltaren att försäljning sker till ett för kommunen så fördelakt-

igt pris som möjligt. Vi bedömer att nämnden i högre utsträckning säkerställer att så sker. 

Vi rekommenderar att kontroller avseende försålda volymer sker mot mätesbesked från 

skördare för att säkerställa hela processen från avverkning till mätning. Vidare bedömer vi 

att fakturerade a-priser behöver säkerställas mot upphandlade a-priser. Det gäller såväl 

skogsbrukets intäkter som kostnader. Vi har i granskningen noterat mindre avvikelse mot 

upphandlat belopp. Det behöver även klargöras vem från förvaltningen som gör vad och 

på vilket sätt i processen.  

Vi bedömer även att beställning av tillkommande arbeten exempelvis gällande vägarbete 

behöver dokumenteras för spårbarhet och kontroll. 

Då vi inte kunnat genomföra avstämning av insättningsavier mot årsbesked anser vi att 

nämnden behöver säkerställa att insättningsavier stämmer överens med de intäkter som 

nämnden är berättigad.    

2017-08-15   

Carl-Magnus Stenehav   Mikael Hansson 
 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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Sammanfattning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig uppsiktsplikt. Vi grun-

dar vår sammantagna bedömning på de kontrollmål granskningen besvarat.   

Vi bedömer att kontrollmålet avseende styr- och ledningsfunktionen gällande samord-

ning, övervakning och uppföljning av nämndernas verksamhet är delvis uppfyllt. Det är 

positivt att en översyn av reglementet pågår vilket skapar underlag för att kommunstyrel-

sen säkerställer att internkontrollreglementet och efterlevnaden av detta är ändamålsen-

ligt och tillräckligt. Däremot menar vi att styrelsen utifrån en nulägesanalys bör ange en 

målbild för det interna kontrollarbetet på fem års sikt. Vi rekommenderar att kommun-

styrelsen i sin roll även fokuserar på att nämnderna vidtar åtgärder om avvikelser noteras. 

Vi är medvetna om att Gislaveds kommun har ett pågående implementeringsarbete av en 

ny styrmodell och att kommunen har en ambition att vidareutveckla detta arbete ytterli-

gare under 2018, vilket vi anser är positivt.   

Vi anser att uppsiktens omfattning till stora delar är tillräcklig på förvaltningsnivå men 

att den politiska nivån behöver formalisera den löpande uppsikten ytterligare. Vi anser att 

kommunstyrelsens presidium bör anordna samordningsträffar med nämndspresidier, 

bolagspresidier samt fullmäktigepresidiet regelmässigt under budgetåret utöver träffar vid 

budgetarbetet. Vi anser vidare att det ska tydliggöras vilka delar i kommunstyrelsens upp-

siktsplikt som ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Vi anser att uppsiktens genomförande inte är tillräcklig. Vi anser att internkontrollarbe-

tet kan utvecklas vidare, ett arbete som redan inletts av kommunstyrelsen under 2017. 

Vidare ingår inte bolagen i prognosen, och bolagen har heller inte redovisat internkontroll 

för kommunstyrelsen. Däremot är det positivt att det i juni 2017 antagits en internkon-

trollplan för Kommunhus AB där kontrollen ingår för de olika bolagen vilket gör att en 

uppföljning av den interna kontrollen ur ett koncernperspektiv möjliggörs framöver 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Införa samordningsträffar på presidienivå 

 Analysera risker med dubbla engagemang 

 Revidera styrdokument och utveckla internkontrollarbetet 

 Skapa sig en kännedom över vilken verksamhet kommunen har på entreprenad 

samt gör en årlig bedömning av om nämndernas tillsyn av verksamhet på entre-

prenad är tillräcklig 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ha uppsikt över kommunens 

nämnder, kommunens företag och de kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsen har ett omfattande ansvar att se till att verksamheterna fungerar väl 

och i det allmännas intresse och initiera åtgärder när det omvända inträffar. Det interna 

reglementet för kommunstyrelsen innehåller en detaljerad uppräkning av ansvarsområ-

den. 

Nämnderna ska enligt kommunallagen 6 kap. 7 § driva verksamheten i förvaltningarna 

enligt de mål och regelverk som gäller för varje verksamhet. Den interna kontrollen ska 

vara tillräcklig och verksamheten ska drivas på ett tillfredsställande sätt. Samma krav 

ställs på de företag som fullmäktige be-slutat lämna över skötseln av kommunala angelä-

genheter till med stöd av kommunallagen 3 kap. 16 §. Kommunens styrdokument gäller i 

normalfallet för kommunstyrelsen, nämnderna och de helägda bolagen.  

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verk-

samhet som utförs av privata utförare, detta utifrån bestämmelser i kommunallagen från 

den 1 januari 2015. Syfte och Revisionsfråga 

Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig uppsiktsplikt med avseende på innehåll, om-

fattning och genomförande? 

1.2. Revisionskriterier 
Regler, principer och styrsignaler som är relevanta för granskningen finns framför allt i 

följande dokument:  

 Kommunallagen  

 Kommunstyrelsens reglemente  

 God revisionssed  

 Styrdokument som reglerar uppsiktsplikten  

 Strategiskt styr- och budgetdokument, inför mål och budget 2017 – 2021 

Därutöver har vi tagit del av det material som utarbetats gällande en kommunallag för 

framtiden.1 Granskningsrapporten har varit föremål för sakkontroll. 

1.3. Kontrollmål 
 Har kommunstyrelsen en tillräcklig styr- och ledningsfunktion gällande samord-

ning, övervakning och uppföljning av nämndernas verksamhet?  

 Har kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt och prövning av Gislaveds kommun 

helt och delvis ägda bolag och stiftelser? Hur säkerställs att bolagens/stiftelsers 

                                                             
1 En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24, Stockholm 2015 
Lagrådsremiss: En ny kommunallag, Stockholm 2017 
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verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna? 

 Har kommunstyrelsen en tillräcklig återrapportering till kommunfullmäktige av-

seende nämndernas, bolagens, stiftelsernas verksamhet?  

 Hur fungerar kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende verksamhet på entrepre-

nad? 

1.4. Avgränsning 
Granskningen berör samtliga nämnder, stiftelser och bolag samt kommunfullmäktige gäl-

lande återrapportering av uppsiktsplikten. Stiftelserna avser Torghuset, Gisleparken samt 

Isabergstoppen. 

1.5. Metod och genomförande 
Inom ramen för granskningen har åtta intervjuer genomförts. Intervju med kommundi-

rektör, ekonomichef och kanslichef/kommunjurist refereras till intervju med kommun-

ledningen i rapporten. Intervju med kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordfö-

rande refereras till intervju med kommunstyrelsens presidium. Intervju med kommun-

fullmäktiges förste och andre vice ordförande refereras till intervju med kommunfullmäk-

tiges presidium. Intervju med kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens 

förste vice ordförande refereras till intervju med kf ordförande/ks vice ordförande. 

Vi har också granskat ett antal styrdokument såsom: 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Kommunstyrelsens delegationsordning 

 Internkontrollreglemente 

 Företagspolicy 

 Bolagsordningar för bolagen 

 Ägardirektiv för bolagen 

 Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019 – 2021  

 Uppföljning 1 2017 med helårsprognos  

 Strategiskt styr- och budgetdokument, inför mål och budget 2017 – 2021 

 Kommunens årsredovisning 2016 inkl. förvaltningsberättelse, personalbokslut och miljö-

bokslut 

 Årsredovisningar 2016 stiftelserna 

 Uppföljning internkontroll 2016 barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, kom-

munstyrelsen, teknisk nämnd, fritidsnämnden, socialnämnden samt räddningsnämnden. 

 Gislaveds kommuns Styrmodell  

 Arbetssätt inom kommundirektörens ledningsgrupp (presentation ny styrmodell) 

 Översyn kommunstyrelseförvaltningen (presentation ny styrmodell) 

 Koncernstyrning (presentation ny styrmodell) 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Styr- och ledningsfunktion över nämnderna 
2.1.1. Gislaveds kommuns nya styrmodell 

Gislaveds kommun arbetade vid granskningstillfället med en ny styrning- och lednings-

modell. Den nya styrmodellen ska succesivt implementeras och vara helt implementerad 1 

januari 2019. Planeringsdirektivet för år 2018 följer den nya styrmodellen.  

Styrdokumentet Gislaveds kommuns Styrmodell antogs av kommunfullmäktige 15 de-

cember 2016 och beskriver den nya styrmodellen. Styrmodellen omfattar planering och 

uppföljning av kommunens organisation. Fullmäktige har beslutat att tidigare antagna 

dokument som beskriver kommunens styrmodell upphör att gälla 1 januari 2017.  

Figur 1. Gislaved kommuns styrmodell.  

 

Den övergripande styrningen utifrån styrmodellen (figur 1) sammanfattas i fem delar: 

 Vision, värdegrund och grunduppdraget (kommunala och statliga styrdokument) 
De tre delarna utgör utgångspunkten för arbetet med finansiella mål och resursfördelning, mål och 

uppdrag för utvecklingsarbetet samt kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för att kvalitetssäkra 

verksamheten. 

 Resursfördelning och ekonomistyrning 

 Plan för utveckling av verksamheten (mål och uppdrag) 
Mål och uppdrag riktar sig till varje organisatorisk nivå. Mål avser önskad utveckling och mäts som 

effekt eller prestation. Uppdrag ges till specifik mottagare och besvaras med åtgärder/aktiviteter. 

 Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer 
Med utgångspunkt ur grunduppdraget ska faktorer som är kritiska för kvalitén identifieras. Dessa 

ska beröra målgrupp, ekonomi, medarbetare och verksamhet. Indikatorer ska användas för att mäta 

och följa upp de kritiska kvalitetsfaktorerna.  

 Planerings- och uppföljningsprocessen 
Se Figur 2. 
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Figur 2. Gislaved kommuns styrkedja för planering och uppföljning.  

 

Styrkedjan kopplar samman planering (beslut om ramar, mål, uppdrag, indikatorer) med 

uppföljning från verksamhet till chef, förvaltningschef, nämnd och slutligen till kommun-

fullmäktige. Uppföljningen ska ske genom fyra rapporter per år, där den sista rapporten 

också är nämndens årsredovisning.  

I figur 2 beskrivs inte kommunstyrelsens särskilda roll att leda och samordna samt ha 

uppsiktsplikt över hela kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens roll framgår istället i 

ett särskilt avsnitt i dokumentet där styrmodellen beskrivs. Där fastställs att kommunsty-

relsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen. Uppsiktsplikten utövas enligt 

dokumentet genom: 

 analys av förutsättningar (och omvärld) 

 uppföljning av vision, värdegrund och målen 

 uppföljning av finansiella mål och budget 

 uppföljning av kvalitetsfaktorer/indikatorer 

 uppföljning av intern kontroll och riskanalyser 

Kommunstyrelsens särskilda roll fastställs också i reglemente. I kommunstyrelsens reg-

lemente antaget av kommunfullmäktige 15 december 2016 fastställs styr- och lednings-

funktionen för kommunstyrelsen. Nedan framgår vilka uppgifter som är ålagda kommun-

styrelsen avseende samordning, övervakning och uppföljning gentemot nämnderna. 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och eko-

nomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekono-

miskt 

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten ut-

vecklas, att de mål som satts av fullmäktige har uppnåtts samt hur den ekonomiska ställ-

ningen är under budgetåret 
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 ansvara för samordningsträffar för nämndpresidierna och förvaltningscheferna 

 ha det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll 

 bevaka att kommunen fullgör de uppgifter inom olika verksamhetsområden som enligt lag 

åvilar kommunen 

 kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter 

och agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov 

Kommunens internkontroll utgår ifrån bestämmelserna i kommunallagen och regleras i 

internkontrollreglemente från år 2000. Enligt intervju med förvaltningsledningen behö-

ver reglementet ses över och internkontrollarbetet utvecklas varför kommunstyrelsen 

uppdragit åt förvaltningsledningen att se över detta. Styrdokumentet för den nya styrmo-

dellen har ett avsnitt om internkontroll med fokus på syfte, innehåll samt definition av 

risker utifrån strategiska och operativa risker. Strategiska risker ska kontrolleras genom 

nämnda kvalitetsindikatorer. Operativa risker ska istället ingå i internkontrollplan och 

handlar om att kontrollera rutiner och riktlinjer. 

I intervjuer med kommunstyrelsens presidium och kommunledningen beskrivs att kom-

munstyrelsen tidigare har tagit över vissa nämnders ansvarsområde mot bakgrund av att 

arbetet inte ansetts helt tillfredsställande. Konsekvensen uppges ha varit att kommunsty-

relsen blivit operativt tyngd. Den nya styrmodellen och förändringsarbetet som pågår 

uppges delvis syfta till att tydliggöra kommunstyrelsens roll som mer strategisk och 

mindre operativ.  

2.1.2. Uppsiktsplikten i praktiken 

Utifrån genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från 1 januari 2016 till 

30 maj 2017 framgår att kommunstyrelsen tar del av uppföljning och åtgärder för nämn-

derna, se tabell 1 i bilaga. 

Kommunstyrelsen följer nämnderna genom årsredovisning, delårsbokslut, helårsprogno-

ser och uppföljning av internkontroll. I intervjuer med kommunstyrelsens presidium och 

kommunledningen uppges att de nämnder som gjort betydande budgetavvikelse har följts 

särskilt av kommunstyrelsen. Ekonomisk uppföljning för socialnämnden är ett sådant 

ärende. Utifrån intervjuerna och sammanträdesprotokoll framkommer en bild att social-

nämnden redovisat åtgärder för att uppnå budget i balans för kommunstyrelsen. Ärenden 

från 30 maj 2017 avseende barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden visar att 

kommunstyrelsen hanterar begäran om förändringar för nämndernas förutsättningar 

men att det är kommunfullmäktige som har mandatet att besluta om dessa. Kommunsty-

relsen följer arbetet men tar inte beslut om åtgärder, vilket är i linje med kommunallagen.  

I ärendet Helårsprognos 1 2017 redovisas samtliga nämnders ekonomiska resultat och 

prognos samt analys avseende verksamheten. Utifrån en avstämning med kommunens 

nya styrmodell framgår att uppföljningsrapporten inte innehåller exempelvis hälsotal, 

kvalitetsindikatorer eller arbetet med kommunfullmäktiges prioriterade programområden 

och inriktningar. Enligt förvaltningsledningen ska inte uppföljningsrapporterna innehålla 

detta för 2017 men kommunstyrelsen planerar att utveckla dessa i takt med framväxten av 

uppföljningen av den nya styrmodellen under 2018. Fullmäktiges prioriterade områden 

ingår i kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument för år 2017. De prioriterade om-

rådena ingår också i  Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019 – 2021: 
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a) Barns lärande 

b) Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

c) Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Kommunledningen uppger i intervju att uppföljningsrapporterna kommer att utvecklas 

kontinuerligt med utgångspunkt i den nya styrmodellen.  

Nämndernas interna kontroll för år 2015 och år 2016 har i vissa fall redovisats till kom-

munstyrelsen som särskild rapport, och för samtliga nämnder genom en sammanfattande 

text i årsredovisningen. Utifrån en genomgång av uppföljningarna framkommer att 

nämndernas internkontrollarbete skiljer sig åt avseende omfattning och kvalité. I intervju 

med förvaltningsledningen uppges att nämnderna inte gör likvärdiga bedömningar av 

utfall. Vidare uppges att kommunstyrelsen enbart har godkänt nämndernas uppföljning 

utan att ha genomfört analys eller bedömning. Kommunstyrelsen och nämnderna har 

heller inte genomfört en självskattning av internkontrollarbetet i syfte att se vilken nivå 

internkontrollarbetet är på idag (från informell intern kontroll till en mera formaliserad 

intern kontroll) och vilken nivå som kommunen önskar uppnå inom en femårsperiod En-

ligt intervju med kf ordförande/ks vice ordförande genomförs internkontroll i kommunen 

men arbetet har inte varit kvalitetssäkrat i alla led. I sammanträdesprotokoll från 30 maj 

2017 framgår att kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 

se över rutiner och hantering för planering, uppföljning och genomförande av internkon-

troll. 

Förvaltningsledningen beskriver i intervju att den löpande styrningen genom kommunö-

vergripande styrgrupper är en viktig del av uppsiktsplikten. Så kallade operativa styr-

grupper över förvaltningsgränserna arbetar med kommunfullmäktiges prioriterade mål 

och målområden. Kommunstyrelsens presidium uppger att styrelsen tar del av återrap-

portering från de operativa styrgrupperna. Ett ytterligare förvaltningsövergripande forum 

är kommunens ledningsgrupp.  

I framtagandet av planeringsdirektivet finns uppsiktsplikten formaliserad på politisk nivå. 

I intervju med kommunstyrelsens presidium uppges också att den politiska majoriteten 

anordnar ordförandeträffar en gång per månad. Majoritetens kommunstyrelseledamöter 

träffas också månadsvis. Enligt kf ordförande/ks vice ordförande skapar forumen en 

nämndsövergripande helhetssyn. Träffarna är av informell karaktär och protokollförs 

inte. Enligt kf ordförande/ks vice ordförande har oppositionen möjlighet att genomföra 

motsvarande träffar och också begära information av tjänstemän på motsvarande sätt 

som majoriteten. Träffar mellan nämndspresidierna genomförs inför budgetarbetet och 

uppföljning av detsamma men inte kontinuerligt utöver det.  

2.1.3. Dubbla engagemang 

Kommunallagen reglerar att jäv inte ska anses föreligga enbart på grund av att den som 

handlägger ett ärende hos en nämnd tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos 

en annan nämnd. Det framgår vidare av SKLs kommentarer och praxis av kommunalla-

gen att ledamöter i kommunstyrelsen får vara ledamöter också i nämnder eller bolag trots 

att det innebär att de kan sägas delta i en kontroll av sin egen funktion. Däremot uppfyller 

inte styrelsen sin uppsiktsplikt enbart genom att ledamöter i styrelsen också är ledamöter 

i annan nämnd eller i bolag. Först när samtliga ledamöter tagit del av informationen och 
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denna dokumenterats i protokoll eller liknande kan kommunstyrelsens uppsiktsplikt an-

ses fullgjord. SKLs skrift uttrycker en förståelse för att dubbla engagemang är vanligt fö-

rekommande, framförallt i mindre kommuner, och lyfter också fram att det kan vara en 

fördel att vara engagerad i mer än en styrelse/nämnd. 

Flertalet ledamöter i Gislaveds kommunstyrelse är engagerade i andra nämndsuppdrag. 

Exempelvis är ordföranden för barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, 

socialnämnden, fritidsnämnden samt räddningsnämnden också ledamöter i kommunsty-

relsen. I intervju med kommunstyrelsens presidium framgår att det är medvetet att ordfö-

randen från de stora nämnderna också ska ingå i kommunstyrelsen, vilket anses ge en bra 

helhetssyn. Samtidigt uppger presidiet i intervju att det är viktigt att förstå att det är olika 

roller när man representerar kommunstyrelsen och när man representerar en nämnd. 

Presidiet upplever att förmågan att skilja på de olika rollerna fungerar bra. Även kom-

munledningen anser att det finns en medvetenhet och förmåga att skilja på de olika rol-

lerna. 

Utifrån en genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll framgår att det är 

ovanligt att ledamöter i kommunstyrelsen anmäler jäv i ärenden som också berör den 

nämnd de har engagemang i. Tre exempel där jäv inte anmälts är: 

 Ekonomisk uppföljning för socialnämnden. Kommunstyrelsens sammanträden 8 juni, 21 

juni, 7 september, 5 oktober, 16 november och 14 december 2016. 

 Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016, barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2017. 

 Begäran om täckning av kostnader för flyktingverksamhet, socialnämnden. Kommunsty-

relsens sammanträde 30 maj 2017. 

2.1.4. Bedömning 

Har kommunstyrelsen en tillräcklig styr- och ledningsfunktion gällande samordning, 

övervakning och uppföljning av nämndernas verksamhet? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende styr- och ledningsfunktionen gällande samord-

ning, övervakning och uppföljning av nämndernas verksamhet är delvis uppfyllt. Vi 

anser att samordning och övervakning till stora delar är inbyggt i den nya styrmodellen 

genom att kommunfullmäktiges mål överlämnas och följs upp horisontellt. Vidare anser vi 

att förvaltningsöverskridande styrgrupper i den nya styrmodellen skapar förutsättningar 

för en helhetssyn. Dessa styrgrupper rapporterar enligt uppgift till kommunstyrelsen.  

Motsvarande samordning finns på politisk nivå i samband med planeringsdirektivet, inför 

budgetarbetet och uppföljningen av detsamma men inte utöver det. Kommunstyrelsens 

reglemente reglerar att styrelsen ska ansvara för samordningsträffar för nämndspresidi-

erna. Vi anser dock att uppsiktsplikten skulle stärkas av än mer kontinuerliga träffar mel-

lan kommunstyrelsen och nämndspresidierna. 

Vi konstaterar att kommunstyrelsens särskilda roll och styrelsens uppsiktsplikt är explicit 

beskriven i den nya styrmodellen. Vi anser att uppföljningsarbetet har potential att stär-

kas genom att den nya styrmodellen implementeras fullt ut kopplat till uppföljningen. 

Styrmodellen är ännu inte helt implementerad men fortsatt arbete pågår med detta inför 

2018.  
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Vi anser vidare att arbetet med internkontroll behöver utvecklas. Internkontrollarbetet 

anses vara en viktig del av uppsiktsplikten och kommunstyrelsens reglemente fastställer 

att styrelsen har det övergripande ansvaret för en god internkontroll. Det är positivt att en 

översyn av reglementet pågår vilket skapar underlag för att kommunstyrelsen säkerställer 

att internkontrollreglementet och efterlevnaden av detta är ändamålsenligt och tillräck-

ligt. Däremot menar vi att styrelsen utifrån en nulägesanalys bör ange en målbild för det 

interna kontrollarbetet på fem års sikt. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen i sin roll 

även fokuserar på att nämnderna vidtar åtgärder om avvikelser noteras. 

Vi anser inte att det faktum att ett antal (majoritetens) ledamöter ingår i forum där 

nämndsinformation delges är tillräckligt för att kommunstyrelsen som helhet ska anses ha 

uppsikt över nämnderna. Vidare anser vi att den enskilda ledamoten och kommunstyrel-

sen som helhet ska övervaka risken för jäv och intressekonflikter gentemot ledamöters 

uppdrag i andra nämnder.  

2.2. Uppsikt och prövning av bolag och stiftelser 
2.2.1. Nya styrmodellen 

Införandet av den nya styrmodellen påverkar även uppsikten av de kommunala bolagen 

och stiftelserna. I förändringsarbetet har kommunen implementerat en kommunkoncern 

där bolagen har fått ett moderbolag i Gislaveds Kommunhus AB. Moderbolaget har till 

uppgift att övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter. Bolaget regi-

strerades 10 november 2016. VD är densamma som kommundirektören. Enligt kommun-

ledningen är denna personunion viktig för att säkerställa en helhetssyn i koncernen. En-

ligt intervju med kf ordförande/ks vice ordförande är kommunstyrelsens presidium av 

motsvarande skäl ledamöter i moderbolagets styrelse. Kommunkoncernen är skissad i 

figur 3, där det framgår att bolagen på samma sätt som nämnderna styrs av Gislaveds 

vision och kommunfullmäktiges antagna planeringsdirektiv. 

Figur 3. Gislaved kommuns kommunkoncern.  

I Gislaved kommuns företagspolicy antagen 17 november 2016 framgår att Gislaveds 

kommuns framtidsvision och kommunövergripande mål gäller all kommunal verksam-

het inklusive de kommunala företagen. Enligt företagspolicyn styrs relationen mellan 

kommunen och bolagen och stiftelserna genom: 

 Bolagsordning 



Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 

Augusti 2017     11 av 23 
Gislaved kommuns revisorer 
PwC 

 

 Företagspolicy  

 Bolagsspecifika ägardirektiv 

 Eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag samt eventuella avtal mellan 

kommunen och andra aktieägare i, av kommunen eller av bolagen, delägda bolag 

Det framgår i företagspolicyn att ägandet av kommunens bolag utgår från kommunfull-

mäktige men att fullmäktige har delegerat ett antal uppgifter till kommunstyrelsen. Till 

detta kommer att Gislaveds Kommunhus AB:s styrelse i egenskap av ägare till dotterbola-

gen också företräder ägaren – kommunen – i koncernen. Delegering av uppgifter framgår 

i företagspolicyn. Dotterbolagen i koncernen är indirekt ägda av kommunen.  

Det framgår också i företagspolicyn att kommunstyrelsen, utöver ägarfunktionen, också 

har en uppsiktsplikt över samtliga hel- och delägda bolag. Det beskrivs att uppsiktsplikten 

inte ska blandas samman med ägarfunktionen då uppsiktsplikten omfattas av att pröva 

om verksamheten i bolagen bedrivs i enlighet med det kommunala ändamålet. Policyn 

fastställer också att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrnings-

frågor. Rapporten syftar till att informera ägaren – kommunen, kommuninvånare och 

övriga intressenter – om styrningen av bolaget. Vidare ska företagens årsredovisningar 

tillsammans med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport över-

lämnas till kommunfullmäktige. 

I ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga bolag – AB Gislavedshus, Gislaved energi 

koncern AB, Gislaved Näringsliv AB, Gislaved kommunhus AB, Gisletorp lokaler AB – 

fastställs att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över dessa och att det ger styrelsen rät-

tigheter att ta del av handlingar och information.  Nyckelmeningar i ägardirektiv och bo-

lagsordningar är bland annat: 

 Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets/koncernens hand-

lingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget/koncernen och dess verksamhet.  

 Bolaget ska lämna kommunhus den information om verksamheten som den be-

gär./Koncernen ska lämna kommunen den information om verksamheten som den begär. 

Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets/koncernens 

styrelse. Bolaget/koncernen erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut 

huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för den kommunala kompetensen. 

 Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas kommun-

fullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i kommunens ägardirektiv för di-

rekt och indirekt ägda bolag. 

 Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 

kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn. 

Kommunstyrelsens reglemente fastställer att styrelsen ska utöva uppsikt över bolagen: 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 

uppställda direktiv men också i avseende övriga förhållanden av betydelse för kommunen  

2.2.2. Uppsiktsplikten i praktiken 

Utifrån genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från 1 januari 2016 till 

30 maj 2017 framgår att kommunstyrelsen tar del av uppföljning och åtgärder för bola-

gen, se tabell 2 i bilaga.  
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Stiftelserna Torghuset, Gisleparken och Isabergstoppen följs genom årsredovisningar. 

Enligt intervjuerna pågår ett arbete med att överföra verksamhet från Gisleparken till 

kommunens verksamheter. 

Det framgår att kommunstyrelsen följer bolagen genom ärendena om uppsiktsplikt. I 

samband med att uppsiktsplikten beslutas om bolagen bedrivit sin verksamhet enligt de 

fastställda kommunala ändamålen och att verksamheten utförts inom ramen för de kom-

munala befogenheterna. Det framgår i ärendena av uppsiktsplikt att kommunstyrelsen 

tagit del av bolagens årsredovisningar och internkontroll samt haft ägardialog. Däremot 

har ingen särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor upprättats och beslutats om, vilket 

ska ske enligt företagspolicyn.  

Enligt intervjuerna ska bolagens ägardirektiv revideras varje år när kommunens plane-

ringsdirektiv fastställs för att säkerställa att bolagen jobbar gentemot fullmäktiges mål. 

Kommunstyrelsens presidium berättar i intervju att bolagen historiskt har agerat auto-

nomt gentemot kommunen i övrigt. Agerandet har ansetts vara efter bolagets egenintresse 

snarare än det kommunala ändamålet. Enligt samtliga intervjuer pågår nu en kulturför-

ändring i detta avseende. Den nya styrmodellen med en mer aktiv äganderoll från kom-

munens sida, exempelvis genom bildandet kommunkoncern och årlig revidering av ägar-

direktiven, uppges vara viktiga för att genomföra kulturförändringen. 

Enligt intervju med kommunledningen ska bolagen inkluderas i de uppföljningsrapporter 

kommunstyrelsen tar del av avseende nämndernas verksamhet (se figur 2). Det uppges 

att detta arbetssätt ännu inte har implementerats. Enligt kommunledningen har bolagen 

hittills inte genomfört internkontroll, men att detta ska ske också för bolagen. Moderbola-

get Kommunhus AB ska enligt förvaltningsledningen framöver säkerställa att bolagen 

arbetar med internkontroll på ett strukturerat sätt.  

Kommunledningen beskriver i intervju att det finns en VD grupp där alla bolagens VD:ar 

inklusive kommunjurist, ekonomichef och avdelningschef för hållbarhet ingår. Vidare ska 

berörda bolags VD:ar ingå i de operativa styrgrupperna som arbetar med kommunfull-

mäktiges mål. Ägarsamråd med bolagen genomförs enligt kommunledningen. Synpunkter 

inför revidering av ägardirektiv ska också ha inhämtats av bolagen. 

Kommunstyrelsens presidium berättar i intervju att de anser det positivt att kommunsty-

relsens ledamöter är representerade i bolagsstyrelserna för att får en helhetssyn. Samti-

digt påtalas vikten av att förstå i vilken roll man uttalar sig. Presidiet upplever att för-

mågan att skilja på de olika rollerna fungerar bra. Även kommunledningen anser att det 

finns en medvetenhet och förmåga att skilja på de olika rollerna.  

I intervju med kf ordförande/ks vice ordförande framgår att representanter från bolags-

styrelserna ingår i majoritetens ordförandeträffar. Vidare är bolagen och stiftelserna re-

presenterade i omvärldsbevakningen inför budgetarbetet.  

2.2.3. Dubbla engagemang 

Flertalet ledamöter i Gislaveds kommunstyrelse är engagerade i styrelseuppdrag i de 

kommunala bolagen och i stiftelserna. Den mest betydande representationen är att fem 

ledamöter i kommunstyrelsen också är ledamöter i moderbolaget Gislaveds kommunhus 

AB, fem ledamöter i Gislaveds näringsliv AB och fyra ledamöter i Gisletorp Lokaler AB. 
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Utifrån en genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll framgår att ledamö-

terna med dubbla eller fler engagemang ofta anmäler jäv i ärenden där bolagsfrågor be-

handlas. Några exempel är: 

 Uppsiktsplikt för Gislaved kommunhus AB (5st jävat ut sig), Gisletorp Lokaler AB (6 jäv), 

Gislaved Energi Koncern AB (1 jäv), AB Gislavedshus (o jäv), Gislaved Näringsliv AB (5 

jäv). Kommunstyrelseärende den 17 maj 2017. 

 Förfrågan till Gislaveds kommun om medfinansiering inför Stiftelsen Isabergstoppens 

ansökan om projektstöd hos Jordbruksverket (4 jäv). Kommunstyrelseärende den 7 sep-

tember 2016.  

 Förfrågan till Gislaveds kommun om medfinansiering inför Stiftelsen Isabergstoppens 

ansökan om projektstöd hos Jordbruksverket (4 jäv). Kommunstyrelseärende den 7 sep-

tember 2016.  

 Årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelserna Isabergstoppen (5 jäv), och Torg-

huset. Kommunstyrelseärende den 24 augusti 2016. 

 Avtal om köp av inventarier m.m. från Stiftelsen Gisleparken (2 jäv). Kommunstyrelseä-

rende den 20 april och 11 maj 2016. 

 Stiftelsens Gisleparken, 2015 års bokslut beslutades av kommunstyrelse 23 mars 2016 (0 

jäv). Samma ärende behandlades 6 april av kommunstyrelsen och 28 april av kommun-

fullmäktige. 1 kommunstyrelseledamot anmälde sig vid dessa tillfällen som jävig. 

 Arvoden för bolag och stiftelser för ordförande och vice ordförande i bolag och stiftelser 

beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2016. Ärendet be-

handlades av kommunstyrelsen 2 november. En kommunstyrelseledamot anmälde jäv. En-

ligt intervjuerna är beslut om arvode i detta fall inte jäv då ersättningsbestämmelserna för 

förtroendevalda fastställer att arvode inte ska utgå då heltidsengagerat kommunalråd väljs 

till ordförande- eller vice ordförande eller till annat uppdrag i nämnd eller styrelse. 

2.2.4. Bedömning 

Har kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt och prövning av Gislaveds kommun helt och 

delvis ägda bolag och stiftelser? Hur säkerställs att bolagens/stiftelsers verksamhet varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kom-

munala befogenheterna? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende tillräcklig uppsikt och prövning av Gislaveds 

kommun bolag och stiftelser är delvis uppfyllt. Vi anser att företagspolicy, bolagsord-

ningar och ägardirektiv tillsammans med bildandet av en kommunkoncern skapar förut-

sättningar för en tillräcklig uppsikt och prövning av bolag och stiftelser. Vi konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutat att bolagen bedrivit sin verksamhet enligt de fastställda kom-

munala ändamålen och att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna.  

Vi anser att samordning och övervakning till stora delar är inbyggt i den nya styrmodellen 

genom att bolags VD:ar ingår i de operativa styrgrupperna.  

Beslutad intern kontrollplanför Kommunhus AB innefattar intern kontroll för samtliga 

bolag och därmed skapas framöver en grund för styrning och uppföljning av bolagen ur 

ett koncernperspektiv. Vi anser det av vikt att ändamålsenlig uppföljning av bolagen im-

plementeras utifrån detta dokument under 2017. I detta ingår upprättandet av en särskild 
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rapport om bolagsstyrningsfrågor samt att kommunstyrelsen tar sitt ansvar att tillse en 

god internkontroll ur ett koncernperspektiv.  

Mot bakgrund av att flertalet kommunstyrelseledamöter har engagemang också i styrel-

serna för bolagen och stiftelserna ser vi ett antal risker. Vi anser inte att det faktum att ett 

antal (majoritetens) ledamöter ingår i bolags- och stiftelsernas styrelser är tillräckligt för 

att kommunstyrelsen som helhet ska anses ha uppsikt över bolagen och stiftelserna.   

Avseende ärenden av uppsiktskaraktär som berör bolagen har hela kommunstyrelsens 

presidium anmält sig jäviga på grund av sina uppdrag i moderbolaget Gislaved kommun-

hus AB. Vidare är det i flera fall över en tredjedel av kommunstyrelsen som anmält sig 

jäviga samtidigt vilket har betydande påverkan på ledamöternas möjlighet att besluta i 

ärenden avseende uppsiktsplikten av bolagen. Vi anser att kommunstyrelsen behöver se 

över antalet dubbla engagemang och hur det påverkar möjligheten för kommunstyrelsen 

som helhet att vara beslutande i ärenden avseende uppsiktsplikten av bolag och stiftelser. 

2.3. Återrapportering till kommunfullmäktige 
2.3.1. Iakttagelser 

I styrdokumentet Gislaveds kommuns Styrmodell framgår att uppföljning av kvartalsrap-

porter och årsredovisning ska återrapporteras till kommunfullmäktige (se figur 2). I det 

särskilda avsnittet om kommunstyrelsens uppsiktsplikt framgår det inte om uppsikten ska 

återrapporteras till fullmäktige. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen: 

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten ut-

vecklas, att de mål som satts av fullmäktige har uppnåtts samt hur den ekonomiska ställ-

ningen är under budgetåret 

 årligen, senast den 10 mars, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebo-

lag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 – 18 §§ 

KL under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ända-

målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 

kommunfullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna 

förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder 

 Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kom-

munen och de bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas 

och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Efter genomgång av kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 1 januari 2016 till 19 

juni 2017, har återrapportering av kommunstyrelsens uppsiktsplikts sammanställts, se 

tabell 3 i bilaga.  

Avseende uppsikten av nämnderna rapporteras i regel årsredovisning, delårsbokslut, 

helårsprognos och för år 2016 också uppföljning av internkontroll. Uppföljning intern-

kontroll 2015 återrapporterades inte till kommunfullmäktige. I internkontrollreglemente 

är det inte fastställt att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige. Vidare har den 

ekonomiska uppföljningen av socialnämnden under år 2016 inte återrapporterats till 

fullmäktige. Däremot har begäran om ombudgetering för barn- och utbildningsnämnden 

och socialnämnden återrapporterats till fullmäktige under år 2017. Enligt kommunstyrel-
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sens sammanträdesprotokoll från 30 maj år 2017 ska Helårsprognos 1 2017, med budget-

uppföljning per den 31 mars 2017, hela kommunen delges kommunfullmäktige. Motsva-

rande ärende delgavs kommunfullmäktige år 2016. 

Uppsikten av stiftelser och bolag har i huvudsak återrapporterats till kommunfullmäktige 

genom årsredovisningar. För bolagen har fullmäktiges ärenden också berört bolagsord-

ningar och ägardirektiv. Kommunfullmäktige har inte tagit del av kommunstyrelsens sär-

skilda ärenden av uppsiktsplikt av bolagen. I dessa ärenden beslutar kommunstyrelsen 

om bolagen bedrivit sin verksamhet enligt de fastställda kommunala ändamålen och att 

verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagen och stiftel-

serna ingår däremot i kommunens årsredovisning som delges kommunfullmäktige. En 

kort redovisning av verksamhet, ekonomi, personal och framtid ingår i årsredovisningen. 

Ett sammanfattande stycke i årsredovisningen uttrycker att Respektive bolag/stiftelse i 

koncernen har under året bedrivit den verksamhet som har varit förenlig med det fast-

ställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenhet-

erna. 

Löpande information eller forum där nämndernas, bolagens och/eller stiftelsernas verk-

samheter kontinuerligt informeras kommunfullmäktige finns inte enligt intervjuerna.  

I intervju med kf ordförande/ks vice ordförande berättas att Gislaveds kommun historiskt 

haft kommunfullmäktiges ordförande som ledamot i kommunstyrelsen. Skälet uppges 

vara att fullmäktiges ordförande behöver den information som delges på kommunstyrel-

sens sammanträden. Personunionen medger enligt kf ordförande/ks vice ordförande att 

exempelvis presidieträffar mellan fullmäktige och kommunstyrelsen inte är helt nödvän-

diga.  

Övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium uppger i intervju att fullmäktigepresi-

diet inte får mer information än vad som framkommer vid årsredovisningar, delår, etce-

tera. Rapporteringen om stiftelserna och bolagen uppges vara mindre än från nämnderna, 

exempelvis i delårsbokslutet. Det sker inget informationsutbyte mellan fullmäktigepresi-

diet och nämndspresidier eller bolagsstyrelserna.  

2.3.2. Bedömning 

Har kommunstyrelsen en tillräcklig återrapportering till kommunfullmäktige avseende 

nämndernas, bolagens, stiftelsernas verksamhet?  

Vi bedömer att kontrollmålet avseende tillräcklig återrapportering till kommunfullmäk-

tige av nämndernas, bolagens och stiftelsernas verksamhet är delvis uppfyllt. Vi anser 

att kommunfullmäktige tar del av årsredovisningar, delårsbokslut samt uppföljning av 

internkontroll i hela kommunen. Vi anser att kommunstyrelsen genom helårsprognoser 

av hela kommunen i viss utsträckning regelmässigt under budgetåret rapporterar till 

fullmäktige hur den ekonomiska ställningen är och hur verksamheten i kommunen och de 

bolag kommunen äger eller annars har intresse i utvecklas under budgetåret.  

Vi anser att kommunstyrelsen bör enskilt för varje bolag och stiftelse återrapportera sty-

relsens bedömning om de kommunala bolagen agerat enligt det fastställda kommunala 

ändamålet och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
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Vi konstaterar att återrapporteringen endast har genomförts som en sammanfattande 

kommentar i årsredovisningen för kommunen som helhet. 

Vi anser inte att ordningen att kommunfullmäktiges ordförande är ledamot i kommunsty-

relsen är tillräckligt för att säkra regelmässig återrapportering till fullmäktige. Vi anser att 

en bättre ordning hade varit presidieträffar mellan kommunfullmäktige och kommunsty-

relsen. 

Det är positivt att kommunstyrelsen redan lagt ut ett uppdrag att se över internkontroll 

reglementet. Vi anser vidare att det är viktigt att fullmäktige ska delges en sammanfat-

tande rapport av nämndernas och bolagens internkontroll samt kommunstyrelsens analys 

och bedömning av internkontrollarbetet. 

Vi anser också att det ska tydliggöras vilka delar i kommunstyrelsens uppsiktsplikt (se 

avsnitt 2.1. Styr- och ledningsfunktionen över nämnderna) som ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

2.4. Uppsiktsplikt för verksamhet på entreprenad 
2.4.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framkommer att Gislaveds kommuns verksamhet på entreprenad är 

mindre omfattande. Det är främst socialnämnden och tekniska nämnden som har verk-

samhet på entreprenad enligt intervjuerna. Verksamhet på entreprenad finns främst inom 

följande områden (pågående avtalsperiod angiven i underlag): 

 Fastighetsnära Insamling  
 Besiktningar 
 Hissar/liftar  
 Besiktningar 
 Hissar/liftar  
 Bygg och Projektledning 
 Hantverkartjänster 
 Inspektion Brandsläckare 

 
Men det finns även verksamhet på entreprenad inom områden som: LOV, LSS boende, 
skolskjutsar, slamsugning, maskintjänster m m (avtalsperiod ej angiven i underlag). 

Enligt intervju med kommunledningen har nämnderna ansvaret att kontrollera de privata 

utförarna och kommunstyrelsens roll är att säkerställa att kontrollerna är tillräckliga. I 

intervju med kf ordförande/ks vice ordförande framkommer att kommunstyrelsen inte 

följer och har insyn i hur nämnderna kontrollerar verksamhet på entreprenad. Det finns 

heller ingen övergripande bild över vilka verksamheter kommunen har på entreprenad. 

Däremot uppges det att kommunstyrelsen får kännedom om verksamheterna på grund av 

förändrade kostnader som påverkar nämndernas budgetar.  

Kommunledningen uppger i intervju att uppsikten över verksamhet på entreprenad 

kommer att stärkas då ett program för uppföljning av privata utförare ska antas. På kom-

munstyrelsens sammanträde den 14 juni 2016 § 183 behandlades Program för uppfölj-

ning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Enligt ekonomichefen är 

ärendet planerat att beslutas av kommunstyrelsen i mitten på augusti och därefter gå upp 

till fullmäktige för beslut. 
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SKL har tagit fram ett stödmaterial för sådana program. Granskningen har tagit del av det 

program kommunstyrelsen haft uppe för beredande men vid granskningstillfället inte 

beslutat om. Programmet följer i huvudsak SKLs stödmaterial, delvis enligt nedan: 

 Mål och riktlinjer 
Mål för nämnder och bolag beskrivs i de årliga planeringsdirektiven. Målen gäller även för verksam-

het som bedrivs i privat regi på uppdrag av dessa. Resultat och uppfyllelse av målen återrapporteras i 

delårsrapport och i årsredovisning. 

Kommunfullmäktige har i juni berett frågan om en policy för inköp och upphandling och frågan tas 

upp igen i kommunstyrelsen i augusti och därefter går ärendet för beslut till kommunfullmäktige. Po-

licyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säkerställs att 

kommunens inköp och upphandlingar görs i enlighet med gällande lagstiftning på området. 

 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar 
Kommunstyrelsen har även ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över verksam-

heten i nämnder och kommunala aktiebolag. Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att all verk-

samhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter. Relevanta mål och riktlinjer som är antagna i 

kommunen ska framgå i de förfrågningsunderlag som utgör underlag för upphandlingen samt i de 

avtal som tecknas med den privata utföraren. 

 Uppföljning 
Planen syftar inte till att nya riktlinjer och mål för verksamheter ska tas fram. Nämnders uppföljning 

och insyn regleras genom avtal med den privata utföraren. Uppföljningen följer befintliga tidpunkter 

för inlämnande av delårsrapport och årsredovisning, som gäller för samtliga verksamheter. 

 Informationsskyldighet och allmänhetens insyn 
När kommunen begär det, är utföraren skyldig att lämna information som möjliggör för allmänheten 

att få insyn i hur verksamheten utförs. 

2.4.2. Bedömning 

Hur fungerar kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende verksamhet på entreprenad? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt av verksamhet på 

entreprenad är delvis uppfyllt. Vi anser att kommunstyrelsen för närvarande inte ge-

nomför en tillräcklig uppsiktsplikt av verksamhet på entreprenad och att kunskapen om 

omfattningen av och vilken verksamhet som bedrivs på entreprenad inte är tillräckligt 

dokumenterad. Intervjuade personer anger dock förvaltningsledningen att verksamheten 

på entreprenad är mindre omfattande.  

Vi anser att Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare skapar förutsättningar för att uppsiktsplikten av verksamhet på entreprenad ska 

kunna genomföras av kommunstyrelsen framöver.  
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3. Revisionell bedömning 

Granskningen syftade till att besvara revisionsfrågan Har kommunstyrelsen en ända-

målsenlig uppsiktsplikt med avseende på innehåll, omfattning och genomförande? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig uppsiktsplikt. Vi grun-

dar vår sammantagna bedömning på de kontrollmål granskningen besvarat.  

Vi bedömer att kontrollmålet avseende styr- och ledningsfunktionen gällande samord-

ning, övervakning och uppföljning av nämndernas verksamhet är delvis uppfyllt. Intern-

kontrollarbetet anses vara en viktig del av uppsiktsplikten och kommunstyrelsens regle-

mente fastställer att styrelsen har det övergripande ansvaret för en god internkontroll. Det 

är positivt att en översyn av reglementet pågår vilket skapar underlag för att kommunsty-

relsen säkerställer att internkontrollreglementet och efterlevnaden av detta är ändamåls-

enligt och tillräckligt. Däremot menar vi att styrelsen utifrån en nulägesanalys bör ange en 

målbild för det interna kontrollarbetet på fem års sikt. Vi rekommenderar att kommun-

styrelsen i sin roll även fokuserar på att nämnderna vidtar åtgärder om avvikelser noteras. 

Vi anser att uppsiktens innehåll är tillräckligt definierat genom styrdokumenten; Gisla-

veds kommuns styrmodell, företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv samt genom 

kommunstyrelsens reglemente. Vi anser att det är positiv att internkontrollreglementet 

ses över av kommunstyrelsen. Vi föreslår att kommunstyrelsen tar fram en plan gällande 

den interna kontrollen på lite längre sikt (från informell kontroll till mera formaliserad 

intern kontroll) samt att formerna för återrapporteringen av den interna kontrollen till 

fullmäktige ses över. 

Vi anser att uppsiktens omfattning till stora delar är tillräcklig på förvaltningsnivå men 

att den politiska nivån behöver formalisera den löpande uppsikten ytterligare. Den nya 

styrmodellen och införandet av en kommunkoncern möjliggör en enhetlig uppföljning av 

kommunens hela verksamhet, exempelvis genom operativa styrgrupper över förvaltnings-

gränserna där också bolags VD:ar ingår. Vi anser däremot att kommunstyrelsens presi-

dium bör anordna samordningsträffar med nämndspresidier, bolagspresidier samt full-

mäktigepresidiet regelmässigt under budgetåret utöver träffar vid budgetarbetet. Vi anser 

vidare att det ska tydliggöras vilka delar i kommunstyrelsens uppsiktsplikt som ska åter-

rapporteras till kommunfullmäktige. 

Vi anser att uppsiktens genomförande inte är tillräcklig. Vi anser att internkontrollarbetet 

kan utvecklas vidare, ett arbete som redan inletts av kommunstyrelsen under 2017. Vidare 

ingår inte bolagen i prognosen, och bolagen har heller inte redovisat internkontroll för 

kommunstyrelsen. Däremot är det positivt att det i juni 2017 antagits en internkontroll-

plan för Kommunhus AB där kontrollen ingår för de olika bolagen vilket gör att en upp-

följning av den interna kontrollen ur ett koncernperspektiv möjliggörs framöver 

Vi anser vidare att prövning av bolagens verksamhet gentemot det kommunala ändamå-

let och uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige enskilt för varje bolag och stif-

telse, och inte endast som en sammanfattande kommentar i årsredovisningen av kommu-

nen som helhet. 
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Avslutningsvis är vi medvetna om att Gislaveds kommun har ett pågående implemente-

ringsarbete av en ny styrmodell och att kommunen har en ambition att vidareutveckla 

detta arbete ytterligare under 2018, vilket vi anser är positivt.   

3.1. Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Införa samordningsträffar på presidienivå 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att genomföra regelmässiga samordnings-

träffar mellan kommunstyrelsen och nämndspresidier, bolagspresidier samt full-

mäktigepresidiet i syfte att skapa en kontinuerlig helhetssyn på politisk nivå. 

 Analysera risker med dubbla engagemang 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över kommunstyrelseledamöternas 

dubbla engagemang i nämnder, bolag och stiftelser. Detta för att skapa ytterligare 

medvetenhet och möjlighet att hantera intressekonflikter och hela kommunstyrel-

sens möjlighet att vara beslutande i ärenden avseende uppsiktsplikten av bolag 

och stiftelser. 

 Revidera styrdokument och utveckla internkontrollarbetet 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen inom ramen för sin pågående översyn av in-

tern kontrollreglementet inkluderar ett utvecklingsarbete av internkontroll för 

kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen på t ex fem år sikt. Vi rekommenderar 

även att det tydliggörs vilka delar i kommunstyrelsens uppsiktsplikt som ska åter-

rapporteras till kommunfullmäktige. 

 Skapa sig en kännedom över vilken verksamhet kommunen har på entreprenad 

samt gör en årlig bedömning av om nämndernas tillsyn av verksamhet på entre-

prenad är tillräcklig 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att årligen bedöma om nämndernas tillsyn 

av verksamhet på entreprenad genomförs utifrån lagstiftarens intentioner och 

återrapporterar denna bedömning till kommunfullmäktige.  

 

 

2017-08-24   

   

Carl-Magnus Stenehav 

Uppdragsledare 

 Lena Salomon 

Projektledare 
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Bilagor 

Ärenden avseende uppsiktsplikten på kommun-
styrelsens och kommunfullmäktiges samman-
träden 

Tabell 1. Urval av kommunstyrelsens ärenden med bäring på uppsiktsplikten av nämnderna. Uti-

från kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 1 januari 2016 t.o.m. 30 maj 2017.  

Datum Ärende Typ av 
ärende 

2016 

6 april  Kommunens årsredovisning 2015 inkl. förvaltningsberättelse, personalbokslut 
och miljöbokslut 

Beslutande KF 

Uppföljning av internkontroll 2015, hela kommunen Beslutande KS 

20 april Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Beslutande KF 

Helårsprognos 1 2016 med budgetuppföljning per den 31 mars 2016, hela kom-
munen 

Beslutande KF 

8 juni, 21 juni, 7 sept, 
5 okt, 16 nov, 14 dec 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden Beslutande KS 

12 okt Delårsbokslut den 31 augusti med helårsprognos 2016, kommunen som helhet Beslutande KF 

2017 

5 april Kommunens årsredovisning 2016 inkl. förvaltningsberättelse, personalbokslut 
och miljöbokslut 

Beslutande KF 

17 maj Uppföljning av internkontroll 2016, hela kommunen Beredande 

30 maj Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016, barn- och utbildnings-
nämnden 

Beslutande KF 

Begäran om täckning av kostnader för flyktingverksamhet, socialnämnden Beslutande KF 

Helårsprognos 1 2017, med budgetuppföljning per den 31 mars 2017, hela kom-
munen 

Beslutande KF 

Uppföljning av internkontroll 2016, hela kommunen Beslutande KF 
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Tabell 2. Urval av kommunstyrelsens ärenden med bäring på uppsiktsplikten av bolagen. Utifrån 

kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 1 januari 2016 t.o.m. 30 maj 2017. 

Datum Ärende Typ av ärende 

2016 

10 feb Ställningstagande till försäljning av bostadsfastigheter och bildande av dotterbolag i 
AB Gislavedshus 

Beslutande KF 

23 mars, 6 april Stiftelsen Gisleparken, 2015 års bokslut Beredande / 
Beslutande KF 

6 april Koncernbildning Gislaveds kommun Beslutande KS 

20 april Godkännande av Finnvedens Samordningsförbunds årsredovisning med revisionsbe-
rättelse 2015 

Beredande 

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Beredande 

11 maj Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Mediacenter i Jönkö-
pings län 

Beslutande KF 

10 augusti Inriktning för GNAB:s framtida verksamhet Beredande 

24 augusti Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Stiftelsen Torghuset Beredande 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Stiftelsen Isabergstoppen  Beredande 

24 aug, 7 sept Gislaved Energiring AB, avsteg från ägardirektivet för investering i fjärrvärmeutbygg-
nad till Anderstorp 

Beredande / 
Beslutande KF 

Gislaveds Energiring AB, ansökan om kommunal borgen för utökat investeringsbehov 

19 okt, 2 nov Skapande av koncernmoderbolag i Gislaveds kommun Beredande / 
Beslutande KF Bolagsordning för Gislaveds Näringsliv AB, GNAB 

Bolagsordning för Gislaved Energi koncern AB med dotterbolag 

Bolagsordning för AB Gislavedshus 

Bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB 

2 nov Revidering av företagspolicy Beslutande KF 
Arvoden för bolag och stiftelser 

2017 

11 januari Ägardirektiv Smålands Turism AB Beslutande KF 

25 januari, 8 
februari 

Samarbete inom avfallshanteringen, bildande av kommunalförbundet Samverkan, 
Återvinning och Miljö (SÅM) för renhållning inom GGVV 

Beredande / 
Beslutande KF 

22 mars, 5 april Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB Beredande / 
Beslutande KF Ägardirektiv för AB Gislavedshus 

Ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB 

Ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB 

Ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag 

19 april, 3 maj Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Isabergstoppen Beredande / 
Beslutande KF Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Torghuset 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Gisleparken 

Gislaved Energi elnät AB, ansökan om kommunal borgen för utökat investeringsbehov 

17 maj, 30 maj Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaveds kommunhus AB Beredande / 
Beslutande KS Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gisletorp Lokaler AB 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaved Energi Koncern AB 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över AB Gislavedshus 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaved Näringsliv AB 
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Tabell 3. Urval av kommunfullmäktiges ärenden med bäring på kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

av nämnderna och bolagen. Utifrån kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 1 januari 2016 

t.o.m. 19 juni 2017. 

Datum Ärende 

2016 

25 feb Ställningstagande till försäljning av bostadsfastigheter och bildande av dotterbolag i AB Gislavedshus 

28 april Stiftelsen Gisleparken, 2015 års bokslut 

Kommunens årsredovisning 2015 inkl. förvaltningsberättelse, personalbokslut och miljöbokslut 

31 mars Information om de kommunala bolagens årsredovisningar 

6 april Koncernbildning Gislaveds kommun 

26 maj Finnvedens Samordningsförbunds årsredovisning med revisionsberättelse 2015 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Mediacenter i Jönköpings län 

Helårsprognos 1 2016 med budgetuppföljning per den 31 mars 2016, hela kommunen 

22 september Inriktning för GNAB:s framtida verksamhet 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Stiftelsen Torghuset 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Stiftelsen Isabergstoppen  

Gislaved Energiring AB, avsteg från ägardirektivet för investering i fjärrvärmeutbyggnad till Anderstorp 

Gislaveds Energiring AB, ansökan om kommunal borgen för utökat investeringsbehov 

20 0kt Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos 2016, kommunen som helhet 

17 nov Skapande av koncernmoderbolag i Gislaveds kommun 

Bolagsordning för Gislaveds Näringsliv AB, GNAB 

Bolagsordning för Gislaved Energi koncern AB med dotterbolag 

Bolagsordning för AB Gislavedshus 

Bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB 

Arvoden för bolag och stiftelser 

2017 

26 januari Ägardirektiv Smålands Turism AB 

23 februari Samarbete inom avfallshanteringen, bildande av kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) för renhållning inom GGVV 

30 mars Information om de kommunala bolagens årsredovisningar 

27 april Kommunens årsredovisning 2016 inkl. förvaltningsberättelse, personalbokslut och miljöbokslut 

Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB 

Ägardirektiv för AB Gislavedshus 

Ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB 

Ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB 

Ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag 

18 maj Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Isabergstoppen 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Torghuset 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Gisleparken 

Gislaved Energi elnät AB, ansökan om kommunal borgen för utökat investeringsbehov 

19 juni Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Mediacenter i Jönköpings län 

Uppföljning av internkontroll 2016, hela kommunen 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Finnvedens samordningsförbund 

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016, barn- och utbildningsnämnden 

Begäran om täckning av kostnader för flyktingverksamhet, socialnämnden 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-11 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §276 Dnr: KS.2017.23

Redovisning av obesvarade motioner 2017

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 24 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 september 2017 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt kommunallagen kap 5, 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Kommunallagen 5 kap 33 §.
Kommunfullmäktiges arbetsordning 24 §.
Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2017

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1
september 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Handläggare 2017-09-04
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2017.23

Redovisning av obesvarade motioner per 1 sep. 2017

2014

Curt Vang (K)
2014-02-07
KS.2014.34
Motion om inrättande av solidaritetspris
Kommentar: Remitterad den 11 mars 2014 till fritidsnämnden för beredning. Svar har
inkommit och kommunstyrelsekontoret har fortsatt bereda ärendet. Ett förslag till
remissvar behandlades vid kommunfullmäktige den 27 november 2014. Kommunfullmäktige
beslutade att återremittera ärendet för vidare beredning av vilken krets av föreningar som
ska kunna omfattas av solidaritetspriset. Beredning pågår inom kommunstyrelsekontoret.

2016

Lars-Ove Bengtsson (C)
2016-01-24
KS.2016.18
Motion om att satsa på biogas i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 2 mars 2016 till kommunstyrelsekontoret för beredning.

Erik Andersson (K)
2016-04-27
KS.2016.
Motion om kollektivavtalskrav
Kommentar: Överlämnad den 28 april 2016 till kommunstyrelsekontoret för beredning.
Motionssvaret har behandlats i kommunstyrelsen den 16 augusti 2017 där man lämnat
förslag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2017. Med anledning
av att ärendet om Policy för upphandling blev återremitterat på Kf den 30 augusti 2017
beslutades att ärendet om svar på motion om kollektivavtalskrav skulle utgå och tas upp
och behandlas vid ett senare sammanträde tillsammans med Policyn för upphandling.

Fredrik Sveningson (L)
2016-05-25
KS.2016.106
Motion om konstnärlig utsmyckning
Kommentar: Remitterad till fastighetsnämnden, kulturnämnden och bygg- och
miljönämnden för yttrande senast den 31 oktober 2016. Samtliga nämnder har inkommit
med svar och beredning pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.
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Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD)
2016-10-17
KS.2016.162
Motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till bostäder
Kommentar: remitterad till fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden och AB
Gislavedshus för yttrande med svar senast den 28 februari 2017. Svar har inkommit från
samtliga och beredning pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

Fredrik Sveningson (L)
2016-10-18
KS.2016.125
Motion om att återöppna Östergården som korttidsboende
Kommentar: Remitterad till socialnämnden för yttrande med svar senast den
28 februari 2017. Svar har inkommit från socialnämnden och beredning pågår
inom kommunstyrelseförvaltningen. Motionssvaret beräknas behandlas i Kf den
26 oktober 2017.

Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD)
2016-11-07
KS.2016.229
Motion angående intensifierat arbete mot nätmobbning
Kommentar: Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande med
svar senast den 31 mars 2017. Svar har inkommit från barn- och
utbildningsnämnden och beredning pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.
Motionssvaret beräknas behandlas i Kf den 26 oktober 2017.

Erik Andersson (K)
2016-12-07
KS.2016.241
Motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är långtidsfrånvarande i
grundskolan
Kommentar: Remitterad till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
för yttrande med svar senast den 31 mars 2017. Svar har inkommit från barn-
och utbildningsnämnden och socialnämnden och beredning pågår inom
kommunstyrelseförvaltningen. Motionssvaret beräknas behandlas i Kf den 26
oktober 2017.



3 (3)

Marie Lackenbauer (V)
2016-12-27
KS.2016.256
Motion om körkort på gymnasiet
Kommentar: Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande med svar senast
den 31 maj 2017. Svar har inkommit från barn- och utbildningsnämnden och beredning
pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

Marie Lackenbauer (V)
2017-02-27
KS.2017.55
Motion om 6-timmars arbetsdag
Kommentar: Remitterad till socialnämnden för yttrande med svar senast den 31 maj
2017. Svar har inkommit från socialnämnden och beredning pågår inom
kommunstyrelseförvaltningen.

Stefan Nylén (SD)
2017-03-30
KS.2017.87
Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige om antalet röstberättigade
personer i Gislaveds kommun understiger 24000 vid valet 2018
Kommentar: Överlämnad till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Eventuellt mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för
besvarande och kan komma att utgå.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Parlamentariska kommitten 

Sammanträdesdatum 
2017-09-04 

Plats och tid Nissan måndagen den 4 september 2017, kI.15:00-17:30 

Beslutande Nidas Palmgren (M) 
Agneta Karlsson (M) 
Ylva Samuelsson (S) 
Marie Johansson (5) 
Inga-Maj Eleholt (C) 
Carina Johansson (C) 
Peter Bruhn (MP) 
Sven Nilsson (l) 
Anders Gustafsson (5D) 
Erik Anderson (K) 
Ove-Bengt Eriksson (V) 

Sida 
1 (5) 

Pia Skogsberg (KD), ej närvarande mellan 17:00- 17:30 ( dvs. närvarande §§ 7-8) 

Övriga deltagande Sandra Arvidsson, KanslichefIkommunjurist 
Niklas Arvidsson, Nämndsekreterare 

Utses att justera 

Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

Malin Aronsson, Kommundirektör, närvarande vid § 7 
Magnus Larsson, Föreläsare, närvarande vid § 7 

Sven Nilsson (L) 

Justering i kommunhuset den II september 2017 

§§ 7-9 

Ordförande 'Ni'~l~~ 'P;I~"~~~'~ctM>i ., ............................. ~-..... .. 

Justerande ...................... ~ '\J.M... ... . . L ............ ...... . 
Sven Nilsson (L) 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Parlamentariska kommitten 

Sida 
3 

§8 

Sammanträdesdatum 
2017-09-04 

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Justerares UJ~tt 

En parlamentarisk kommitte är en tillfällig beredningsgrupp som är tillsatt av 
kommunfullmäktige och har bildats för att skaffa underlag för ett politiskt 
ställningstagande. 

En fråga som måste behandlas tidigt i översynsarbetet är antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Fullmäktige måste behandla frågan senast i februari månad 
under valåret, enligt S kap. 3 § kommunallagen (KL) Antalet ledamöter ska 
bestämmas till ett udda antal och till minst 41 stycken i kommuner med mellan 
12 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare enligt 5 kap. 2 § KL. Per 
den I mars 2017 (5 kap.3 § KL) har Gislaveds kommun 22 I 12 röstberättigade. 
Antalet ersättare kan vara högst hälften av det antal platser som varje parti får i 
fullmäktige enligt 5 kapA § KL. 

Yrl<ande 
Agneta Karlsson (M) med instämmande av Anders Gustafsson (SD): minska 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige till minsta antalet, vilket innefattar 41 
ledamöter. 

Inga-Maj Eleholt (C), med instämmande Erik Andersson (K), Peter Bruhn (MP), 
Marie Johansson (S), Pia Skogsberg (KD), Bengt-Ove (V), Sven Nilsson (L): 
yrkar att nuvarande antalet ledamöten i kommunfullmäktige ska kvarstå, vilket 
innefattar 49 ledamöter. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Agneta Karlssons (M) yrkande och Inga-Maj 
Eleholt (C) yrkande och finner att parlamentariska kommitten har beslutat 
enligt Inga-Maj Eleholts (C) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Uppdragsbeskrivning för parlamentariska kommitten inför 2019-2022. 

Parlamentariska kommittens förslag till beslut till 
kommunfullmäktige 

Parlamentariska kommitten beslutar 

att meddela länsstyrelsen att 49 ledamöter i kommunfullmäktige ska utses 
vid valet 2018, samt 

att ersättare ska utses till högsta möjliga antal enligt kommunallagen och 
vallagens bestämmelser. 

Expediering 
Samtliga ledamöter i parlamentariska kommitten 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-11 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §277 Dnr: KS.2017.201

Antal kommunfullmäktigeledamöter och ersättare för
mandatperiod 2018-2022

Ärendebeskrivning
I kommunallagen 5 kap. 1 - 4 §§ finns bestämmelserna om antalet ledamöter i
fullmäktige respektive antalet ersättare.

Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter fullmäktige ska ha.
Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda tal och till minst 41 ledamöter i
kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare
enligt kommunallagen. Per den 1 mars 2017 har Gislaveds kommun 22 112
röstberättigade invånare.

Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.

Avseende ersättare är den grundläggande bestämmelsen i kommunallagen att
antalet ersättare ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal
platser som varje parti får i fullmäktige. Eftersom det inte i förväg innan valet
går att veta hur många partier som har ett, två eller flera mandat uttrycks
beslutet som en princip.

En parlamentarisk kommitté är en tillfällig beredningsgrupp som är tillsatt av
kommunfullmäktige och har bildats för att skaffa underlag för ett politiskt
ställningstagande.

Frågan om antalet ledamöter och ersättare har behandlats i den
parlamentariska kommittén som arbetar med översynen av
nämndorganisationen och de förtroendevaldas arbetssätt inför en ny
mandatperiod. Förslaget är att 49 ledamöter i kommunfullmäktige ska utses vid
valet 2018, vilket är samma antal som under nuvarande period och att
ersättare ska utses till högsta möjliga antal enligt kommunallagens och vallagens
bestämmelser.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommittén den 4 septemer 2017, § 8
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2017

Yrkande
Agneta Karlsson (M) för M-gruppen: Att kommunfullmäktige efter valet ska
bestå av 41 ledamöter.

Stefan Nylén (SD): Bifall till Agneta Karlssons (M) yrkande och avslag på
liggande förslag.

Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD): Bifall till
liggande förslag att kommunfullmäktige efter valet ska bestå av 49 ledamöter.

Carina Johansson (C) med instämmande av Peter Bruhn (MP): Bifall till liggande
förslag och avslag på Agneta Karlssons (M) yrkande.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 277 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Agneta Karlssons (M) yrkande och Carina
Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Carina Johanssons (C) avslagsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att meddela länsstyrelsen att 49 ledamöter i kommunfullmäktige ska utses
vid valet 2018, samt

att ersättare ska utses till högsta möjliga antal enligt kommunallagens och
vallagens bestämmelser.

Reservationer
Agneta Karlsson (M), Niclas Palmgren (M), Maria Gullberg Lorentsson (M),
Anton Sjödell (M) och Stefan Nylén (SD) reserverar sig till förmån för sitt egna
yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2 

Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

J#1underskrif 

§ 14 

Sammanträdesplan 2018 

Ärendebeskrivning 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 4 framgår att kommunfullmäktige 

håller sammanträde varje månad utom under juli månad. Fullmäktige ska fast

ställa sammanträdesordningen för nästkommande år. Vad som gäller för extra 

sammanträde och inställelse av sammanträde samt ändring av tid framgår 

också av arbetsordningen. 

Presidiet lägger sitt förslag till sammanträdesplan med utgångspunkt från sam

manträdesplanen för 2018 med viss anpassning. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesdagar 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar år 2018 om ordföranden 

efter samråd med presidiet inte beslutar annat: 

25 januari 

22 februari 

22 mars 

26 april 

17 maj 

18 juni 

30 augusti 

27 september 

25 oktober 

29 november 

13 december, samt 

att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen den 17 maj som börjar 

kI.IO.OO, torsdagen den 29 november som börjar kl. 10:00, och torsdagen den 

13 december som börjar kl. 17.00. 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §260 Dnr: KS.2017.190

Sammanträdesplan 2018

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
2018. Det är i första hand den kommunala redovisningslagen som styr
planeringen. Respektive reglemente reglerar vad som gäller för
sammanträdesdag utöver fastställd sammanträdesplan.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar förslag till sammanträdesdagar daterat
den 6 september 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för 2018, daterat
den 6 september 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2017

Yrkande
Marie Johansson (S): Att ärendet ska avgöras i dag.

Agneta Karlsson (M) med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till
Marie Johanssons (S) yrkande att ärendet ska avgöras i dag.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen enligt förslag daterat
den 6 september 2017,

att fastställa kommunstyrelsens planeringsdagar enligt förslag daterat den 6
september 2017, samt

att uppdra till nämnderna att anpassa sina sammanträdesdagar så att en
rationell kommunövergripande ärendehantering uppnås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar år 2018 om
ordföranden efter samråd med presidiet inte beslutar annat:

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
17 maj
18 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november
13 december, samt



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-09-26 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 260 (forts.)

att samtliga sammanträden börjar kl 18.30 utom den 17 maj som börjar
kl.10.00, den 29 november som börjar kl. 10.00 och den 13 december
som börjar kl 17.00.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN – SAMMANTRÄDESDAGAR FÖR ÅR 2018
Antaget av ks 2017-09-26

Ks-planeringskonferens : * 5 februari + 19 februari
Resultat- och omvärldsdag: * 5 mars
Ks planeringsdag : *14 mars
Partivisa överläggningar: ** 19 mars kl. 17.00-20.00 (kl. 20.00-22.00 partier enskilt)
Ks temadag: *19 september
Nämndsgenomgångar: * 17 oktober + 22 oktober
Partiernas beredning: * 14 november

Sportlov 12/2 – 16/2 Påsklov 3/4 – 6/4 Kr Hfdag 10/5 Höstlov 29/10 – 2/11 Jullov 21/12 – 8/1

Styrelse/nämnd Dag Kl Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige To 18.30 25 22 22 26 17

(10.00)

18
(mån)

30 27 25 29
(10.00)

13
(17.00)

Kommunstyrelse
Ks-beslutande = fet
stil
H= Heldag, starttid kl. 9.00

On 13.00 10
24

5 H*
(mån)

7
19 H*
(mån)

21

5 H*
(mån)

7
14 H*
19**
(mån)

21

4
18

2
16
29 (tis)

13 15
29

12
19H*
26

10
24

7
14H*
21
28

12

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
H=Heldag

Näringsutskott

On

On

09.00

09.00

10
(kl.10.00)

24

7
(kl.10.00)

21

21
(kl.10.00)

7

18

4

2
(kl.10.00)

29 (tis)

16 13

15

29

26

12

10
17H*
22H*
(mån)

24

7

21

5

12

Personalutskott On 09.00 14 9 5 30 (tis)

KSAM Må 13.00 12 9
23

27 29 12

Planeringssamråd Må 13.00 26 14 3 5

Sociala hållbarhetsrådet Må 13.00 16 8

Ref.gruppen för
arbetsmarknadsfrågor

On 13.00 28 23 3



Styrelse/nämnd Dag Kl Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Barn- och
utbildningsnämnd

Må 13.00

Barn- och ut-
bildningsnämnds au

Må 13.00

Bygg och miljönämnd
Bygg och miljönämnds au Fr 09.00
Fastighet- och
servicenämnd

On 08.00

Fastighet- och
servicenämnds au

On 08.00

Fritidsnämnd Ti

Fritidsnämnds au Ti

Kulturnämnd Må 14.00

Kulturnämnds au Må 14.00

Räddningsnämnden Ti 08.30

Socialnämnd Ti 13.00

Socialnämnds au Ti 13.00

Teknisk nämnd On 13.00

Teknisk nämnds au On 13.00

Överförmyndarnämnd To 09.00
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Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

§ 15 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 

Ärendebeskrivning 

I kommunfullmäktiges arbetsordning 7 § har bestämts hur annonseringen ska gå till: 

Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid 

och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt 

i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstid

ningen. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska annonseras. 

Enligt nya kommunallagen (2017: 725) gällande från i januari 20 I B är det inte längre 

obligatoriskt att annonsera tid och plats i en ortstidning som fullmäktige har beslutat. 

Enligt 6 kap. 13 § nya kommunallagen (2017: 725) behöver annonseringen endast ske 

på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Enligt nya kommunallagen (2017: 725) ska anslagstavla vara på kommunens webb

plats. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på 

webbplatsen. Kommuner och landsting ska i sina lokaler eller på annan plats ge all

mänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 7 §, Dnr KS.20 17.52, 2017-05-03 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäl<tige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 20 I B endast sker på kom

munens webbplatsanslagstavla och andra lämpliga sociala medier, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att uppdatera kommunfullmäktiges arbetsordning 

7 §, daterad den 2017-05-03, om att annonsering av kommunfullmäktiges 

sammanträden endast sker på kommunens webbplats- anslagstavla och andra 

lämpliga sociala medier. 

Expedieras till: 

Kanslichef/kommunjurist 

Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
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Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter (5 kap 1-3 §§  i kommunallagen, KL) 

 

1 § 

Fullmäktige har 49 ledamöter. Bestämmelser om antalet ersättare finns i vallagen. 

 

Ordförande och vice ordförande, presidium (5 kap 6 § KL) 

 

2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige på det 

första sammanträdet i oktober bland ledamöterna en ordförande samt en förste och 

en andre vice ordförande (presidium) för den löpande mandatperioden.  

 

Avgår ordföranden eller vice ordförandena som ledamot eller från sin presidiepost, 

bör fullmäktige så snart som möjligt välja annan ledamot i den avgångnes ställe. 

 

 

Ansvarsområden för kommunfullmäktiges presidium  

 
Kommunfullmäktiges presidium ska ansvara för kommunens allmänna representation 

vid t.ex. invigningar, jubileer, officiella besök, uppvaktningar och välkomnande samt 

firande av högtidsdagar och utdelning av priser och stipendier, om inte 

kommunstyrelsen eller annat organ är ansvarig. 

 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för kommunens officiella flaggning och 

bereder riktlinjer inom området.  

Interimsordförande 

 

3 § 

Om samtliga i presidiet är hindrade att delta i kommunfullmäktiges sammanträde 

fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter, d.v.s. den som har varit ledamot 

längst tid eller – om två ledamöter har lika lång tjänstgöringstid – den äldste av dem. 

 

Ålderspresidenten tjänstgör även som ordförande vid nyvalda fullmäktiges första 

sammanträde till dess presidievalen har förrättats. 
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Sammanträdesordning (5 kap 7, 11 §§ KL ) 

 

4 § 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad, dock med undantag av ett 

sommaruppehåll i juli. Fullmäktige fastställer sammanträdesordningen för varje 

nästkommande år. 

 

Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med presidiet. 

 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet. 

 

Uppgift om beslutet ska utan dröjsmål och minst en vecka före den bestämda 

sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla samt kommunens hemsida och 

snarast sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige. 

 

Om det finns särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med presidiet besluta 
att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 

och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 

 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 

första gången i oktober.  

 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

 

5 § 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdes-

dagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 

beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. Om sammanträdet 

ska fortsätta inom en vecka, behöver någon ny kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall 

ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 

sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 

Om fullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet efter en vecka, utfärdar 

ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
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Sammanträdesplats 

 

6 § 

Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är fullmäktiges sessionssal, Kommunhuset, 

Gislaved.  

 

Fullmäktiges presidium kan besluta om att sammanträden kan läggas på annan plats. 

 

I anslutning till sammanträden kan studiebesök eller fördjupad information ordnas om 

en aktuell fråga eller ett pågående ärende. 

 

 

Kungörelse (5 kap 8-10 §§ KL) 

 

7 § 

Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid 

och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i 

vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i 
ortstidningen. Ordförande avgör vilka ärenden som ska annonseras. 

 

Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens officiella anslagstavla, på kommunens 

hemsida. 

 

 

Ärenden och handlingar till sammanträden m.m. (5 kap 8-10§) 

 

8 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet när fullmäktige ska behandla ett 

ärende, om inte annat följer av lag. 

 

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige – med uppgift om tid och plats för 

sammanträdet och om de ärenden, som ska behandlas (kungörelse) – ska vara åtföljd 

av tillhörande handlingar i den omfattning ordföranden eller på dennes uppdrag 

sekreteraren bestämmer. Sådan fullständig kallelse ska ställas till varje ledamot och 

ersättare i fullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden 

som tagits in i kungörelsen bör ställas till varje ledamot och ersättare före 

sammanträdet. 

 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdes-

lokalen under sammanträdet och på kommunens hemsida. 

 

Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för närvarande ledamöter och 

ersättare vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

(5 kap 12-17§§ KL) 

 

9 § 

Är ledamot i kommunfullmäktige förhindrad att delta i helt sammanträde eller del av 

sammanträde, ska denne utan dröjsmål anmäla detta till fullmäktiges kansli, som ska 

kalla den ersättare, som står i tur att tjänstgöra.  

 

Om ledamot utan att i förväg ha anmält förhinder uteblir från sammanträde eller efter 

anmälan om hinder att vidare delta i sammanträde lämnar detta, inträder på 

ordförandens anmodan i ledamotens ställe den ersättare, som är närvarande vid 

sammanträdet och står i tur att tjänstgöra. Endast om det föreligger särskilda skäl för 

det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

 

Det som sagts om ledamot i § 9 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

 

 

Placeringsordning 

 

10 § 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter, sekreteraren och 

kommunstyrelsens ordförande särskilda platser vid presidiebordet. 

 

Fullmäktiges ledamöter placeras i den ordning de invalts i kommunfullmäktige. 

 

Fullmäktigeledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar för återstoden 
av mandatperioden den plats, som innehafts av den ledamot som ersatts. 

 

Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt 

anvisad plats. Ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats. 

 

Fullmäktiges presidium får besluta om möblering av sessionssalen och om annan 

placering till följd av ändring av möbleringen. 

 

 

Upprop 

 

11 § 

En uppropslista, som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör, ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 
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Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

 

Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, ska han 

anmäla sig hos ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten 

inträda i tjänstgöring. 

 

 

Protokollsjusterare (5 kap 61§ KL) 

 

§ 12 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 

 

Sedan uppropet har förrättats enligt 11 §, väljer fullmäktige två ledamöter – varav en 

bör representera oppositionen – att tillsammans med ordföranden justera protokollet 

från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid omröstningar. 

 

 

Turordning för handläggning av ärendena 

 

13 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 

 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

 

Fullmäktige får även besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet 

 
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i kungörelsen. 

 

Föredragningslistan ska fastställas efter det att ordföranden redovisat anmälda 

tillkommande eller utgående ärenden. 
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Yttranderätt (4 kap 18 § första stycket och 19 §, 5 kap 21-22, 31,  

53 och 56 §§ KL)  

 

14 § 

Ordföranden, vice ordföranden i en nämnd/styrelse eller gemensam nämnd vars 

verksamhetsområde ett ärende berör får delta i fullmäktiges överläggningar i ärendet. 

 

Ordföranden i en nämnd/styrelse, i kommunala företag/stiftelser och kommunförbund 

eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den 

överläggning som hålls med anledning av svaret. 

 

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisions-

berättelsen och årsredovisningen. 

 

Kommunens revisorer får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 

ärende som berör revisorernas egen förvaltning. 

 

Ordföranden låter, efter samråd med presidiet, i den utsträckning som det behövs kalla 

ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos 

kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

 

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter 

samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden 

och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

presidiet i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 

Kommundirektören får delta i överläggningar i alla ärenden. 

 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdena. 

 

 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena (5 kap 39 § KL) 

 

15 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 

han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
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Ledamots första inlägg begränsas till 10 minuter, förutom vid det sammanträde som en 

motion har lämnats in då är talartiden begränsad till 2 minuter.  Behöver ledamoten 

mer än 2/10 minuter för sitt första inlägg ska ledamoten anmäla det till presidiet innan 

sammanträdet och få det prövat av presidiet. Tiden för uppläsning av interpellationer 

och svar räknas inte som inlägg. 

 

 

 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett inlägg på 

högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Replik ska 

begäras senast innan talarens inlägg avslutats. Inlägget görs omedelbart efter den talare 

som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Rätt till genmäle (svar) på 

repliken för talaren med ytterligare två minuter finns då. Rätt till replik på genmäle 

finns då med högst två (2) minuter. 
 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta 

en talare under hans eller hennes anförande. 

 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse.  

 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 

 

 

Yrkanden  

 
16 § 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen. Yrkanden ska vara 

skriftliga och överlämnas till ordföranden när de framställts. 

 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 

ändras, läggas till eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

 

 

Deltagande i beslut (4 kap 20 § första stycket KL) 

 

17 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattat det med acklamation. 
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Återremiss m.m. (5 kap 36 § KL) 

 

18 § 

Med återremiss menas att ärendet skickas tillbaka till beredande organ för ytterligare 

utredning. Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de 

tjänstgörande ledamöterna. Dock gäller enkel majoritet om ärendet tidigare bordlagts 

eller återremitterats på detta sätt. 

 

Ett och samma ärende kan därför bara bordläggas eller återremitteras av en minoritet 

en gång. 

 

Ett beslut om återremiss ska ha en tydlig motivering, som kan utgöra direktiv för 

ärendets fortsatta beredning. 

 

 

Omröstningar och valsedlar (4 kap 20 § andra stycket, 5 kap 42-

44 och 46 §§ KL, samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt 

valsätt) 

 

19 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

 

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 

återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 

avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 

En valsedel är ogiltig 

 

1 om den upptar namnet på någon som inte är valbar 

2 om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

3 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 

För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

 

 

Motion (5 kap 23 § 2 p KL) 

 

20 § 

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 

 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

 

En motion väcks genom att den lämnas in till fullmäktiges kansli. 

 

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 
 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober. 

 

 

Företagens initiativrätt (3 kap 17 § och 5 kap 23 § 6 p KL) 

 
21 § 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till. 

 

 

Interpellation (5 kap 49-53 §§) 

 

22 § 

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en 

nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. 

 

1. En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. 

Den bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen och 

ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller styrelses 

handläggning. Den får inte avse ämnen som rör myndighetsutövning mot någon 

enskild. 
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2. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot. 

Den ska skickas in till fullmäktiges kansli senast dagen före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den. 

 

3. Ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet och om interpellationen genom hans 

försorg är tillgänglig för fullmäktiges ledamöter. En ersättare som har ställt en 

interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas, 
bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. 

 

4. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. Om interpellationen lämnas 

senast 14 dagar innan det sammanträde då den ställs bör den besvaras vid detta 

sammanträde. 

 

5. Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift, om att 

interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde, bör tas in i 

kungörelsen. 

 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få tillfälle att ta del av svar 

dagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas. 

 

6. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 

17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har 

ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att 

besvara interpellationen. 

 

7. Ordföranden i en nämnd/styrelse till vilken en interpellation ställts får överlåta 

besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i 

ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt 

uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

 

8. Ordföranden i en styrelse/nämnd till vilken interpellation ställts får överlåta 

besvarandet av interpellationen till annan ordförande i styrelse/nämnd i den 

egna kommunen om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda 

förutsättningar att besvara interpellationen. 

 

9. Interpellationerna bör tillsammans med frågor behandlas före andra ärenden 
men efter att dagordningen har fastställts. 

 

 

Fråga (5 kap 54-56 §§) 

 

23 § 

Fråga får ställas av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare och riktas till ordföranden 

i en nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. 
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En fråga ska skriftligen lämnas in till fullmäktiges kansli senast två timmar före 

sammanträdets början. Detta kan ske via personligt besök, papperspost eller e-post. I 

det senare fallet ska ledamoten signera e-postutskrift senast vid sammanträdets början.  

 

Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.  

 

En fråga ska avse ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds/styrelses handläggning. 

Den får inte avse myndighetsutövning mot någon enskild. 
 

Frågor får ställas i syfte att inhämta upplysningar och inte kräva ett omfattande 

utredningsarbete för att kunna besvaras.  

 

Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande 

förklaring. 

 

När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i 

överläggningen.  

 

Frågan bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 

Frågor bör tillsammans med interpellationer behandlas före andra ärenden men efter 

att dagordningen har fastställts. 

 

 

Allmänhetens frågestund (5 kap. 21 §, 8 kap. 20 § KL) 

 

24 § 

Allmänheten ska ges möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med fullmäktige när årsredovisningen behandlas. 

 

Allmänheten får beredas tillfälle att ställa frågor i ärenden som av kommunfullmäktiges 

presidium bedöms som särskilt angelägna och som inte berör myndighetsutövning mot 

enskilda eller företag. 

 

I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska 

också införas i ortstidningen samt på kommunens hemsida. 

 

Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet, om och hur frågestunden ska 

genomföras, och låter kalla de förtroendevalda hos kommunen som behövs för att 

lämna upplysningar under den. 

 

Frågor får endast ställas till kommunalråden samt till ordförande samt andre vice 

ordföranden i kommunal nämnd/styrelse. 

 

Allmänhetens frågestund hålls maximalt i 30 minuter, innan fullmäktige behandlar det 

ärende där frågor från allmänheten får förekomma. 



 

14 

 

 

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att 

den kan framföras upp till två minuter. Den som svarar disponerar fem minuter. 

Frågeställaren har rätt till en följdfråga på högst en minut med anledning av svaret och 

den som svarar får två minuter för att svara på replikfrågan. 

 

Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i en fråga och 

som efter tillsägelse inte rättar sig efter ordförandens uppmaning. Ordföranden kan 
även besluta att avvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

 

Ytterligare debatt av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden. 

 

 

Beredning av ärenden (5 kap 26-34 §§ och 31 § KL ) 

 

25 § 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige ska behandla ska beredas. 

 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 

av sådana ärenden. 

 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden 

som kommit in efter det närmaste föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut 

om beredning och remiss av sådana ärenden som fattats. 

 

Fullmäktiges presidium svarar för att ärenden om ansvarsprövning bereds i enlighet 

med kommunallagens bestämmelser i 5 kap 31 §. 

 

Fullmäktiges presidium svarar även för beredning av revisorernas reglemente.  

 

 

Återredovisning från nämnderna (3 kap 15 § KL) 

 
26 § 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 

uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive 

nämnds reglemente. 
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Beredning av revisorernas budget 

 
27 § 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget. 

 

 

Beredning vid ansvarsprövning och förklaring vid 

revisionsanmärkning (5 kap 25 a § och 31 § samt 9 kap 17 § KL) 

 

28 § 

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning. 

 

Beredningen omfattar att 

 Inhämta förklaring från den/de som anmärkning riktas mot som framställts i 

revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 

tillstyrks, 

 Lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till 
beslutsmotivering, 

 Lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning 

också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, 

 Lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till 

motivering 
 

I fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen ska revisorerna alltid ges tillfälle att 

yttra sig. 

 

Valberedning 

 

29 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 

för den löpande mandatperioden. 

 
Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare. 

 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 

med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte 

är ordförandeval. 

 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 

 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
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Reservation (4 kap 22 § KL) 

 

30 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 

 

Justering av protokollet (5 kap 61 § KL) 

 

31 §  

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som ordföranden har lett. 

 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

ska redovisas skriftligen innan fullmäktige justerar den. 

 

 

Expediering m.m. 

 

32 § 

Utdrag ur protokollet ska sändas till de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. 

 

Kommunens revisorer ska tillställas hela protokollet. 

 

Fullmäktiges protokoll ska vara tillgängliga på kommunens hemsida. 

 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 

de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar 

annat. 
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GISLAVEDS KOMMUN 

Fastighet- och servicenämnden 

Fa §S4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-31 

Dnr: FA.20 17.18 

Försäljning av fastighet 2017 
Godsmagasinet i Reftele 

Ärendebeskrivning 

Sida 
6(11) 

Gislaveds kommun förvärvade 2006 fastigheten Ölmestad 12:2 mellan 
Järnvägsgatan och järnvägen i Reftele. Fastigheten är bebyggd med ett 
godsmagasin om ca 160 m2

• Byggnaden har varit uthyrd sporadiskt sen 
2006. 

Under 2017 har några intressenter frågat om att hyra alternativt köpa 
godsmagasinet/fastigheten. Byggnaden är i betydligt bättre skick än vad 
magasinet i Smålandsstenar var, men det saknar uppvärmning och VA
installationer. Det är dessutom i behov av underhåll. Detaljplanen 
anger järnvägsändamål varför en ändring av planen är nödvändig inför 
en försäljning. 

Kommunstyrelsekontorets enhet för hållbar utveckling skissar för 
närvarande på hur stor del av tomten som kan vara lämplig att sälja 
tillsammans med magasinet. 

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott diskuterade ärendet vid sitt 
sammanträde 2017-03-14 och förslår att fastigheten säljs. 

Beslutsunderlag 
Försäljning av godsmagasin, Reftele, 2017-02-28 
P I OS0081.JPG 
p I OS0078.JPG 
p I 020004.JPG 
Karta.pdf 
Protokoll 2017-03-14 - Faau §46 

Fastighet- och servicenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Ölmestad 12:2 alternativt del 
av fastigheten säljs. 

( Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

lusterares signatur J4- Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-09-13 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §242 Dnr: KS.2017.92

Försäljning av fastighet, Godsmagasinet i Reftele

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun förvärvade år 2006 fastigheten 12:2 mellan Järnvägsgatan
och järnvägen i Reftele. Fastigheten är bebyggd med ett godsmagasin om ca
160 m2, likt det som blivit upprustat i Smålandsstenar. Byggnaden har varit
sporadiskt uthyrd sedan 2006 och nu föreslår fastighetsnämnden en försäljning
av hela eller delar av fastigheten. Mellan godsmagasinet och Järnvägsgatan finns
Refteles centrala busshållplats och på byggnaden sitter elektroniska skärmar
som visar busstider.

Reftele har växt fram på grund av järnvägen och därför är området och
däribland fastigheten viktig för förståelsen av samhällsutvecklingen som har
skett. Både byggnaden och interiören är välbevarad från tiden då den användes
som godsmagasin och därför bör en kulturhistorisk dokumentation genomföras
innan andra åtgärder påbörjas.

I fastighetsnämndens sammanträdesprotokoll den 31 mars 2017 står att
avdelningen för hållbar utveckling skissar på förslag för avgränsning av tomten,
vilket inte är gjort eftersom det i första hand är en fråga för mark- och
exploateringsenheten som numer finns under tekniska förvaltningen.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Reftele antagen den 17 juni 1998,
ska området bevaras med syfte att utveckla ett mindre resecentrum. Inom
området ingår även stationshuset (privatägt). Gislaveds kommun ingår också i
ett projekt för att öka resandet och användandet av HNJ-banan.

Godsmagasinet har potential att vara del i ett något mer utvecklat resecentrum
i Refteles samhälle. På den privatägda fastigheten 8:266 finns servitut på gata
för åtkomst till spåren, dock är det oklart vilken gata som syftas. Fem meter
kvarstår mellan godsmagasinets byggnad och intilliggande fastighet, man bör
överväga ifall denna remsa ska förbli i kommunens ägo för att säkerställa en
rymlig passage ut mot perrongen, liksom området för busshållplats, skyltning,
bilparkering och cykelparkering.

Dagens planbestämmelse är järnvägsändamål och för att byggnaden ska kunna
användas som annat än den befintligt avsedda så krävs att en ny detaljplan
upprättas för området oavsett om fastigheten säljs eller förblir i kommunens
ägo.

En fråga angående fastigheten har även varit uppe i kommunens grupp för
lotsande organisation (LOTS), i och med att det funnits intresse av att använda
byggnaden till föreningsverksamhet från en privat aktör. Gruppens förslag till
lösning är att kommunen fortsätter att äga fastigheten och att hyra ut den. Då
skulle kommunen kunna stå för varsamma åtgärder som säkerställer
kulturmiljövärdet i fastigheten samt vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är ändå att enligt
fastighetsnämndens förslag sälja fastigheten.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-09-13 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 242 (forts.)

Beslutsunderlag
Fastighet- och servicenämnden den 31 mars 2017, §54
Bild 1, 2 och 3 på godsmagasinet i Reftele
Fastighet- och servicekontorets tjänsteskrivelse Försäljning av godsmagasinet i
Reftele 2017-03-08
Karta Godsmagasinet i Reftele 2017-02-28
Ortofoto Reftele godsmagasin
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2017
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2017, § 224

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Carina Johansson (C) och
Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att en kulturhistorisk dokumentation genomförs för byggnaden innan andra
åtgärder påbörjas, samt

att vid försäljning av fastigheten 12:2 i Reftele, lämpligt stycka av fastigheten
för att säkerställa ytor avsedda för kollektivtrafik och pendling.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att sälja fastigheten 12:2, Godsmagasinet i Reftele.

Expedieras till:
Fastighetsnämnden
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Kommunfullmäktige
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Skogsbruksplan

Planen avser tiden

Fältarbetet utfört under

Planen upprättad av

juni 2017

2017 - 2026

Planens namn Fägerhult 2:84

Josef Karlsson

Planläggningsmetod Okuläruppskattning
Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm 
grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa 
stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 100 % Johansson, Rune
Fägerhult 1
333 91 Smålandsstenar

Fastighetsuppgifter

Fastighet Fägerhult 2:84
Jönköpings län, Gislaved, Villstad

Referenskoordinat (WGS84) Lat: 57° 8' 52.61" N   Long: 13° 22' 36.04" E

pcSKOG Utskriven: 2017-06-15

Län: Jönköpings län   Kommun: Gislaved   Församling: Villstad
Fägerhult 2:84 Id: 66209613

Bilaga 2



Prod.

Myr

Inäga

Sammanställning över fastigheten

   hektar  % 

 Produktiv skogsmark  31,4  80 

 Myr/kärr/mosse  0,6  2 

 Berg/Hällmark  0,0  <1 

 Inäga/åker  6,4  16 

 Väg och kraftledning (linjeavdrag)  0,3  <1 

 Annat  0,3  <1 

   __________   

 Summa landareal  39,0   

 Vatten  0,0   

Arealer

Tall

Gran

Löv

Totalt

m³sk

7653

Medeltal

m³sk per hektar

244

Bonitet
Fastighetens medelbonitet 

är beräknad till
m³sk per ha

7 100

m³sk per år

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2017 - 2026 

beräknad med hänsyn till 

föreslagna åtgärder

Virkesförråd
   m³sk  % 

 Tall  3246  42 

 Gran  3932  52 

 Löv  474  6 

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

Gallring 39

Föryngringsavverkning

4410

m³sk

4353

m³skFörväntad tillväxt första växt-

säsongen 178

Naturvårdande skötsel 18
m³sk per ha

5,7

pcSKOG Utskriven: 2017-06-15
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Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass

Areal

ha %
Totalt Gran % Tall %

Virkesförråd

m³sk

m³sk Löv %
/ha

Kalmark 4,9 16

       -   9 år

  10 -  19

  20 -  29 0,6 2 45 75 35 65

  30 -  39

  40 -  49 0,2 1 40 200 100

  50 -  59

  60 -  69 2,0 6 780 390 100

  70 -  79 6,7 21 1487 222 56 44

  80 -  89 3,2 10 786 246 21 78 1

  90 -  99 3,9 12 1269 325 46 47 7

100 - 109 8,1 26 2895 357 52 48

110 - 119 1,8 6 351 195 100

120 +

Lågprodskog(E)

ÖF/Skikt

Summa/Medel 31,4 100 7653 244 51 42 6

Arealfördelning, aktuell

Åldersklasser

Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

A
re

a
l 
%

25

20

15

10

5

0

Produktionsmål

Naturvårdsmål

Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)

Åldersklasser

Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

A
re

a
l 
%

50

40

30

20

10

0

Produktionsmål

Naturvårdsmål

Virkesförråd: 

7653 m³sk

Virkesförråd: 

4243 m³sk
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Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass

Areal

ha %
Totalt Gran % Tall %

Virkesförråd

m³sk

m³sk Löv %
/ha

Kalmark K1 4,9 16

K2

Röjningsskog R1

R2

Gallringsskog G1 0,8 3 85 106 66 34

G2 0,6 2 90 150 10 90

Föryngrings- S1 8,5 27 2458 289 66 34

avverknings- S2 13,3 42 4530 341 48 50 2

skog S3

Lågproducer- E1

ande skog E2

E3

Överstånd/Skikt

Målklass NS 3,1 10 468 151 15 10 75

Målklass NO 0,2 1 22 110 70 30

Summa/Medel 31,4 100 7653 244 51 42 6

K1

K2

R1

R2

G2

Obehandlad kalmark

G1 Normal gallringsskog

S1

S2

S3

E1

Skog i föryngringsbar ålder

E2

E3

Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men 

där föryngringen inte säkerställts.

RestskogSäkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende 

motsvarar röjningsskog.

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga 

åtgärd normalt är gallring.

Äldre gallringsskog

Skog som kan föryngringsavverkas

Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på 

grund av skada.

Plantskog

Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Kalmark

Röjningsskog

Gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för 

föryngringsavverkning).

Föryngringsavverkningsskog

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under 

planperioden.

Lågproducerande skog

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande 

föryngring.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört

K1 G1 G2 S1 S2 Målklass NS Målklass NO

A
re

a
l 
%

40

35

30

25

20

15

10

5

0

pcSKOG Utskriven: 2017-06-15

Län: Jönköpings län   Kommun: Gislaved   Församling: Villstad
Fägerhult 2:84 Id: 66209613



Skogens fördelning på målklasser
   Areal    Virkesförråd    Tillväxt    Antal 

 Målklass  ha  %    m³sk  %    m³sk  %    avd 

 PG  28,1  89,5    7163  93,6    905  90,5    15 

 PF - produktion                    0 

 PF - naturvård                    0 

 NS  3,1  9,9    468  6,1    90  9,0    2 

 NO  0,2  0,6    22  0,3    5  0,5    1 

 Summa  31,4  100,0    7653  100,0    1000  100,0    18 

PG

NS

Impediment

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

1,3 ha (4,1 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens 

certifiering för NS/NO.

   ha  % 

 Myr  0,6  2,0 

 Berg  0,0  0,0 

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att 

hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % 

av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. 

Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar 

av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva 

skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva 

skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av 

avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets 

naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet 

styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets 

naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet 

styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara 

nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.
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Sammanställning lövdominerade bestånd

Frisk, 89,1 %, 28,0 ha Fuktig, 6,1 %, 1,9 ha

Blöt, 4,8 %, 1,5 ha

Lövdominerade bestånd - aktuella Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 6,0 %, 1,8 ha

Lövdominerat: Övriga, 2,0 %, 0,6 ha

Ej lövdominerat, 92,0 %, 27,5 ha

Av sammanställningens produktiva skogsmarks-

areal om 31,4 ha är 95,2 % (29,9 ha) frisk eller 

fuktig.

Lövdominerade bestånd - aktuella Lövdominerade bestånd - framtida

NS + NO

Övriga

Summa

Areal % av areal frisk eller fuktig Areal % av areal frisk eller fuktig

1,8 ha 6,0 % 1,8 ha 6,0 %

0,6 ha 2,0 % 0,6 ha 2,0 %

2,4 ha 8,0 % 2,4 ha 8,0 %

För certifiering ska, under merparten av omlopps-

tiden, minst 5 % (FSC) / 3 % (PEFC) av den 

friska och fuktiga marken domineras av löv.

Fördelning fuktklasser för skogsmark

Lövdominerat: NS och NO, 6,0 %, 1,8 ha

Lövdominerat: Övriga, 2,0 %, 0,6 ha

Ej lövdominerat, 92,0 %, 27,5 ha

Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är 

lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i 

röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer 

med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga 

för lövdominans under omloppstiden.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

3 1,8 ha NS 110 00X00 6,0 %

8 0,6 ha PG 20 04600 2,0 %

Andel av areal frisk eller fuktigTGLBÄÅlderMålklassArealAvdelning

Lövdominerade bestånd - framtida

6,0 %00X00110NS1,8 ha3

2,0 %0460020PG0,6 ha8
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Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Lövdominans A Lövdominans F

A
re

a
l 
%

 a
v 

p
ro

d
u
kt

iv
 s

ko
g
m

a
rk

5

0

Andel NS + NO Andel övriga

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark
NS + NO

AndelAreal
Övriga

Areal Andel Areal Andel
Summa

Lövdominans A 1,8 ha 5,7 % 0,6 ha 1,9 % 2,4 ha 7,6 %

Lövdominans F 1,8 ha 5,7 % 0,6 ha 1,9 % 2,4 ha 7,6 %

Speciella värden finns 1,8 ha 5,7 % 0,6 ha 1,9 % 2,4 ha 7,6 %

Speciella värden saknas 1,5 ha 4,8 % 27,5 ha 87,6 % 29,0 ha 92,4 %

Produktiv skogsmark 3,3 ha 10,5 % 28,1 ha 89,5 % 31,4 ha 100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLÄC Lövdominerade bestånd redovisas ej
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Avverkning och tillväxt
Avverkning
I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

Total avverkning

Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

4 410

- högre alt. - lägre alt.

4 445 4 410

m³sk/ha efter 10 år - högre alt. - lägre alt.

135 134 135

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

   Gallring    Föryngringsavverkning    Naturvårdande skötsel 

 Åldersklass    Barr  Löv  Totalt      Barr  Löv  Totalt      Barr  Löv  Totalt 

   ha  m³sk  m³sk  m³sk    ha  m³sk  m³sk  m³sk    ha  m³sk  m³sk  m³sk 

 Kalmark                             

        -   9 år                             

   10 -  19                             

   20 -  29                      0,6  6  12  18 

   30 -  39                             

   40 -  49  0,2  12    12                     

   50 -  59                             

   60 -  69                             

   70 -  79                             

   80 -  89            1,9  483    483           

   90 -  99  0,6  27    27    3,3  1037  83  1120           

 100 - 109            8,1  2750    2750           

 110 - 119                             

 120 +                             

 Lågprodskog(E)                             

 ÖF/Skikt                             

 Grundförslag  0,8  39    39    13,3  4270  83  4353    0,6  6  12  18 

 Högre alt.        74          4353          18 

 Lägre alt.        39          4353          18 

   Tillväxt    Areal och virkesförråd efter 10 år 

 Åldersklass  Barr  Löv  Totalt         

   m³sk  m³sk  m³sk    ha  m³sk  m³sk/ha 

 Kalmark               

        -   9 år          18,2     

   10 -  19               

   20 -  29  11  20  31         

   30 -  39          0,6  58  97 

   40 -  49  15    15         

   50 -  59          0,2  43  215 

   60 -  69  238    238         

   70 -  79  399    399    2,0  1018  509 

   80 -  89  132  2  134    6,7  1886  281 

   90 -  99  46  2  48    1,3  405  312 

 100 - 109  79    79    0,6  79  132 

 110 - 119    56  56         

 120 +          1,8  407  226 

 Lågprodskog(E)               

 ÖF/Skikt            347   

 Summa  920  80  1000    31,4  4243  135 
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Skogsvårdsåtgärder
Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd Angelägenhetsgrad

Snarast Inom 5 år 5 - 10 år Summa

ha ha ha ha

(F) = Följd

(A) = Alternativ
10 - 20 år

ha

Markberedning     4,9     4,9

Markberedning, Följd     11,4     1,9     13,3

Plantering, Följd     16,3     1,9     18,2

Återväxtkontroll, Följd     16,3     1,9     18,2

Röjning, Följd     4,9     4,9

Summa ha     48,9     10,6     59,5
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Åtgärdsöversikt

Ang Avdelning areal Ålder

Stånd- Volym

Utförsorts-

index

m³sk

Uttag

inkl tillv årårha

m³sk

/ha

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade. 

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Prod
(F) = Följd

(A) = Alternativ

Åtgärd

Anteckning

Föryng avv 1 4 2,5 90 G28 350 831

Föryng avv 1 9 2,1 105 T26 350 698

Föryng avv 1 11 6,0 100 G26 360 2052

Föryng avv 1 21 0,8 98 T26 380 289

Gallring 1 2 0,2 42 G28 200 12

Gallring 1 15 0,6 93 T18 150 27 Gallras vid torr eller frusen mark

Gallring (A) 1 17 1,3 75 T16 90 0 Gallras vid torr eller frusen mark

Plantering (F) 1 4 2,5 90 G28 350 0

Återväxtkontroll (F) 1 4 2,5 90 G28 350 0

Plantering (F) 1 9 2,1 105 T26 350 0

Återväxtkontroll (F) 1 9 2,1 105 T26 350 0

Plantering (F) 1 11 6,0 100 G26 360 0

Återväxtkontroll (F) 1 11 6,0 100 G26 360 0

Plantering (F) 1 12 4,9 0 G24 0 0

Återväxtkontroll (F) 1 12 4,9 0 G24 0 0

Plantering (F) 1 21 0,8 98 T26 380 0

Återväxtkontroll (F) 1 21 0,8 98 T26 380 0

Markberedning (F) 1 4 2,5 90 G28 350 0

Markberedning (F) 1 9 2,1 105 T26 350 0

Markberedning (F) 1 11 6,0 100 G26 360 0

Markberedning 1 12 4,9 0 G24 0 0

Markberedning (F) 1 21 0,8 98 T26 380 0

Naturvårdshuggning 1 8 0,6 20 B18 75 18
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Åtgärdsöversikt

Ang Avdelning areal Ålder

Stånd- Volym

Utförsorts-

index

m³sk

Uttag

inkl tillv årårha

m³sk

/ha

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade. 

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Prod
(F) = Följd

(A) = Alternativ

Åtgärd

Anteckning

Föryng avv 3 18 1,9 80 T22 240 483

Röjning (F) 3 12 4,9 0 G24 0 0

Plantering (F) 3 18 1,9 80 T22 240 0

Återväxtkontroll (F) 3 18 1,9 80 T22 240 0

Markberedning (F) 3 18 1,9 80 T22 240 0
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¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
Avdelningsbeskrivning

Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd

TGLBÄ

MedMål

klass

Beskrivning Åtgärd N
ä
r

Uttag ÅrligMed

Alternativ

Ä
ha

år
g

o

Träd-

slag diam höjd

cm m

inkl tillväxt tillväxt

m³sk
per haha avd % m³sk

(-Avdrag) Skikt

Skifte: Fägerhult

[Skikt]

m³sk Not ¹

Ingen åtgärd0,2 80 T16 110 22 1570300NO,s 161 2,7Blöt (4)1 i¹

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.

Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av

odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av

skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång

trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför

beståndet

Gallring0,2 42 G1 G28 200 40 230X000PG ² 181 7,7Frisk (2)2 1 30 12

Ingen åtgärd1,8 110 B22 195 351 4500X00NS,b 221 3,1Olikåldrigt3 i,iv¹

Frisk (2)

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.

Naturvård: Beskrivning En lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a Bok, ek och andra ädla lövträd. Träden har en spridning i dimension och ålder. Marken

är näringsrik, frisk-fuktig och har en hög status. Buskvegetationen varierad. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar - en naturlig luckighet i beståndet gör det till en

lämplig häckningsplats för exv bivråk. På de enstaka äldre träden kan man förvänta sig att finna krävande mossor och lavar. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag

av död ved. Markens fuktighet bör bibehållas. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjärlöv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida

evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.

Spec värden:Lövdominans A. Lövdominans F.

Föryng avv2,5 90 S2 G28 350 875 3236100PG ² 261 1,0Luckigt4 1 95 831 ii¹

Varier förråd Markberedning (F) 1

Delv blöt mark Plantering (F) 1

Frisk (2) Återväxtkontroll (F) 1

Generellt: I beståndet finns ett mindre alkärr längts bäcken

0,3 5 Övrig landareal5

Ingen åtgärd2,0 60 S1 G30 390 780 290X000PG ² 261 11,9Frisk (2)6
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¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
Avdelningsbeskrivning

Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd

TGLBÄ

MedMål

klass

Beskrivning Åtgärd N
ä
r

Uttag ÅrligMed

Alternativ

Ä
ha

år
g

o

Träd-

slag diam höjd

cm m

inkl tillväxt tillväxt

m³sk
per haha avd % m³sk

(-Avdrag) Skikt

Skifte: Fägerhult

[Skikt]

m³sk Not ¹

6,5 4 Inägomark7

L(-0,1)

Naturvårdshuggning0,6 20 G1 B18 75 45 2404600PG ² 131 5,1DÅLIG BÄRIGHET8 1 40 18 iv¹

Gynna löv

Fuktig (3)

Spec värden:Lövdominans A. Lövdominans F.

Föryng avv2,1 105 S2 T26 350 735 3873000PG ² 261 0,9Olikåldrigt9 1 95 698 ii¹

Frisk (2) Markberedning (F) 1

Plantering (F) 1

Återväxtkontroll (F) 1

Generellt: Stormlucka i nordöst

0,6 2 Myr10

Föryng avv6,0 100 S2 G26 360 2160 3346000PG ² 241 1,0Olikåldrigt11 1 95 2052 ii¹

Frisk (2) Markberedning (F) 1

Plantering (F) 1

Återväxtkontroll (F) 1

Generellt: Luckigt i nordvästra delen

Markberedning5,1 0 K1 G24 0 0      PG ²1 Delv fuktig mark12 1

Frisk (2) Plantering (F) 1L(-0,2)

Återväxtkontroll (F) 1

Röjning (F) 3 30

Ingen åtgärd0,7 75 S1 T22 190 133 2691000PG ² 191 5,0Fuktig (3)13
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¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
Avdelningsbeskrivning

Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd

TGLBÄ

MedMål

klass

Beskrivning Åtgärd N
ä
r

Uttag ÅrligMed

Alternativ

Ä
ha

år
g

o

Träd-

slag diam höjd

cm m

inkl tillväxt tillväxt

m³sk
per haha avd % m³sk

(-Avdrag) Skikt

Skifte: Fägerhult

[Skikt]

m³sk Not ¹

Ingen åtgärd2,7 76 S1 G24 280 756 2837000PG ² 231 7,5Delv fuktig mark14

Frisk (2)

Gallring0,6 93 G2 T18 150 90 2091000PG ² 181 2,7Underväxt gran15 1 30 27 iii¹

DÅLIG BÄRIGHET

Igen växt dike

Fuktig (3)

Åtgärder: Gallring: Gallras vid torr eller frusen mark

Ingen åtgärd1,1 82 S1 T24 280 308 2782000PG ² 231 6,3Frisk (2)16

Ingen åtgärd1,3 75 T16 90 117 2046000NS,b 151 2,6Blöt (4)17 i,iii¹

Gallring (A) 1 30

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran, har växt mycket

långsamt (senvuxenhet). På de riktigt senvuxna träden finns ovanliga moss- och lavarter. Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning

och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Åtgärd Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande. Skapa

ordentliga bryn och skyddszoner för att undvika sönderblåsning. Undvik dikningsingrepp (inkl rensning) uppströms området.

Åtgärder: Gallring: Gallras vid torr eller frusen mark

Föryng avv1,9 80 S2 T22 240 456 2882000PG ² 211 3,1Delv fuktig mark18 3 95 483

Frisk (2) Markberedning (F) 3

Plantering (F) 3

Återväxtkontroll (F) 3

Ingen åtgärd1,3 78 S1 G24 260 338 2646000PG ² 231 7,0Olikåldrigt19

Äldre vindf.

Stor diam sprid

Frisk (2)
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¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
Avdelningsbeskrivning

Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd

TGLBÄ

MedMål

klass

Beskrivning Åtgärd N
ä
r

Uttag ÅrligMed

Alternativ

Ä
ha

år
g

o

Träd-

slag diam höjd

cm m

inkl tillväxt tillväxt

m³sk
per haha avd % m³sk

(-Avdrag) Skikt

Skifte: Fägerhult

[Skikt]

m³sk Not ¹

Ingen åtgärd0,7 75 S1 T22 205 143 24X0000PG ² 191 5,2Inslag gran20

Frisk (2)

Föryng avv0,8 98 S2 T26 380 304 3382000PG ² 251 0,9Frisk (2)21 1 95 289

Markberedning (F) 1

Plantering (F) 1

Återväxtkontroll (F) 1
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Avd 1 

Skogliga data

Areal:

Ståndortsindex:

Ålder:

Huggningsklass:

Virkesförrådet uppgår till 110 m³sk/ha och 22 m³sk totalt.

0,2  ha

T16

80 år

NONO

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte. 

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt 

växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen 

björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och 

hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark 

(laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön 

utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst 

fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för 

rovfågel.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt

skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra 

fuktiga marker "ovanför" beståndet
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Avd 3 

Skogliga data

Areal:

Ståndortsindex:

Ålder:

Huggningsklass:

Virkesförrådet uppgår till 195 m³sk/ha och 351 m³sk totalt.

1,8  ha

B22

110 år

NSNS

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte. 

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
En lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns 

representerade, bl a 

Bok, ek och andra ädla lövträd. Träden har en spridning i dimension och 

ålder. Marken är näringsrik,  frisk-fuktig och har en hög status. 

Buskvegetationen varierad. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och 

djurarter, bl a fåglar - en naturlig luckighet i beståndet gör det till en 

lämplig häckningsplats för exv bivråk. På de enstaka äldre träden kan 

man förvänta sig att finna krävande mossor och lavar. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död 

ved.  Markens fuktighet bör bibehållas.

Åtgärd
Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjärlöv. Framförallt bör 

inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida 

evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.
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Avd 17 

Skogliga data

Areal:

Ståndortsindex:

Ålder:

Huggningsklass:

Virkesförrådet uppgår till 90 m³sk/ha och 117 m³sk totalt.

1,3  ha

T16

75 år

NSNS

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte. 

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% gran 

Beskrivning
Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga 

skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största 

delen utgörs av gran, har växt mycket långsamt (senvuxenhet). På de 

riktigt senvuxna träden finns ovanliga moss- och lavarter.

Mål
Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. 

Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier 

(från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). 

Åtgärd
Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara 

självreglerande. Skapa ordentliga bryn och skyddszoner för att undvika 

sönderblåsning. Undvik dikningsingrepp (inkl rensning) uppströms 

området.
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Generella kommentarer

Avd 4 I beståndet finns ett mindre alkärr längts bäcken

Avd 9 Stormlucka i nordöst

Avd 11 Luckigt i nordvästra delen
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GISLAVED FÄGERHULT 2:84

Utdragsdatum 2017-05-11

Fastighet Gislaved Fägerhult 2:84
Godkänd FR: 2006-04-11
Godkänd IR: 2006-03-01
Aktualitetsdatum IR: 2017-05-10
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

Distrikt Villstad

Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning
F-Villstad Fägerhult Östra 2:84 0683-566

Ursprung Gislaved Fägerhult 2:2

Adress Fägerhult 1 33391 Smålandsstenar Kommundel: Villstad

Areal Land: 366 471 kvm Vatten: - kvm Totalt: 366 471 kvm

Koordinat N= 6335201.0, E = 401515.6

Andel i Samfällighet Gislaved Fägerhult Fs:2 Mantal 6/16

Samfällighet Gislaved Fägerhult S:1 Mantal 6/16

Gemensamhetsanläggning Gislaved Åtterås Ga:4

Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta
1 6335201.0 401515.6 -gislaved

Skattetal Mantal
6/16

Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning

Äull-förrättning 1987-06-04 0662-34

Fastighetsreglering 1997-07-18 0662-846

Anläggningsåtgärd 2003-12-29 0662-1316
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GISLAVED FÄGERHULT 2:84

Rättigheter
grunduppgifter

Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning
Last Avtalsservitut Se beskrivning 06-im2-80/3907.1

Beskr: Kraftledning

Last Avtalsservitut Se beskrivning 0662im-04/16891.1

Beskr: Kraftledning mm

Last Avtalsservitut Se beskrivning 0662im-06/5745.1

Beskr: Elledning
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Planer och bestämmelser Inga planer eller bestämmelser.

Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning

19300529–4651
Johansson Rune
Fägerhult 1
33391 Smålandsstenar
Andel 1/1

1998-10-06 98/6722

Bouppteckning , Andel 1/1 1998-10-06 98/6722
Lagfartsanm: ID-nummer kompletterat
Dagboksnr: 98/6839

Tidigare lagfart/tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskr.dag Aktbeteckning
Lagfaren ägare
19380320–2401
Johansson, Elin Alice Linnea
Adress saknas

Arv , Andel 1/1
Överlåten andel 1/1

81/3122

Inteckningar Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Inskrivning Nr Inskr.dag Aktnummer Typ
1 1980-04-16 80/3907 Avtalsservitut

Kraftledning
2 2004-06-24 04/16891 Avtalsservitut

Kraftledning mm
3 2006-03-01 06/5745 Avtalsservitut

Elledning
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GISLAVED FÄGERHULT 2:84

Byggnad Husnummer: 1 Nybyggnadsår: 1939
Ofri grund: Nej Finns byggnadsservitut: Nej

Husnummer: 2 Nybyggnadsår:
Ofri grund: Nej Finns byggnadsservitut: Nej

Husnummer: 3 Nybyggnadsår:
Ofri grund: Nej Finns byggnadsservitut: Nej

Husnummer: 5 Nybyggnadsår:
Ofri grund: Nej Finns byggnadsservitut: Nej

Husnummer: 6 Nybyggnadsår:
Ofri grund: Nej Finns byggnadsservitut: Nej

Taxering Taxeringsenhet: 120 - Lantbruksenhet bebyggd
Id för tax.enhet: 432550-4 Markvärde: 2 790 tkr
Taxering genomförd: 2014 Byggnadsvärde: 467 tkr

Summa taxvärde: 3 257 tkr
Areal: 366 471 kvm

Hel registerfastighet

Värderingsenheter Total lantbruk
Skogsmark: 2 596 tkr Skogsmark: 29 ha
Skogsimpediment: 7 tkr Skogsimpediment: 2 ha
Åkermark: 57 tkr Åkermark: 3 ha
Betesmark: 18 tkr Betesmark: 3 ha
Ekonomibyggnad: 42 tkr Övrig mark: - ha

Skog
Tax.värde: 2 596 tkr
Areal: 29 ha Riktvärdesomr: 608
Samfälld mark: Nej Virkesförråd, tot: 324 kbm/ha
Kod för kostnadsklass: - Barrskog, tot: - kbm/ha
Klassind. tot. virkesförråd: 9 Lövskog, tot: - kbm/ha

Skogsimpedimentmark
Tax.värde: 7 tkr
Areal: 2 ha Riktvärdesomr: 608
Samfälld mark: Nej
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GISLAVED FÄGERHULT 2:84

Åkermark
Tax.värde: 57 tkr
Areal: 3 ha Riktvärdesomr: 6 023
Samfälld mark: Nej
Dränering: Otillfredsställande dränerad.
Brukningsvärde: Sämre produktionsförmåga (minst 10 %men högst 30

% under normalt)

Betesmark
Tax.värde: 18 tkr
Areal: 3 ha Riktvärdesomr: 6 023
Samfälld mark: Nej
Brukningsvärde: 30 % lägre avkastning och kvalitet, ev. skogsmark i

framtiden.

Ekonomibyggnad
Tax.värde: 42 tkr
Area: 213 kvm Riktvärdesomr: 6 023
Beskaffenhet (klass): Normal Beskaff. (poäng): -
Värderingsår: null Under byggnad: Nej
Volym: - kbm

Byggnadskat:
Ekonomibyggnad, värdeår före 1980 (ej Spannmålsla-
ger (42), Ensilagesilo (44), Växthus (51-53), Övriga
ekonomibyggnader (60))

Småhusmark på lantbruk
Tax.värde: 112 tkr
Area: 2 000 kvm Riktvärdesomr: 662901
Antal lika: 1 Id.nr: 33 343 121
Vatten: Enskilt vatten året om
Avlopp: Enskilt avlopp
Strand: Ej strand (eller strandnära mer än 150m)

Småhusbyggnad på lant-
bruk
Tax.värde: 425 tkr
Boarea: 134 kvm Biarea: 22 kvm
Total värdegr. yta: 138 kvm Summa standardpoäng: 25
Tillbyggnadsyta: 19 kvm Om/tillbyggnadsår: 1 981
Nybyggnadsår: 1939 Under byggnad: Nej
Värderingsår: 1945 Placerad på: 33343121
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Bilaga 4.• 

Fastighetsmäklare 

Uppdragsgivare 

Förmedlingsobjekt 

Uppdrag 

Utgångspris 

Förmedlingsarbetet 

Marknadsföring 

Avtalstid 

Provision exkl moms 

Ersättning för utlägg 

Förmedlingsuppdrag - fastighet - Näringsidkare 

Med ensamrätt 

Kenneth Jonsrud 
c/o Mäklarhuset 
Storgatan 2, 314 31 Hyltebruk 
Telefon: 0707 - 44 06 10,0345-10382 
E-post: kenneth,jonsrud@maklarhuset.se 

Rune Johansson 
Fägerhult 1, 33391 Smålandsstenar 
Telefon: 0722-04 40 42 

300529-4651 lIl-del 

Fastigheten Gislaved Fägerhult 2:84 med adressen Fägerhult 1, 33391 Smålandsstenar 

Fastighetsmäklaren får härmed i uppdrag av samtliga ägare till förmedlingsobjektet att 
förmedla försäljning av objektet. 

För förmedlingsuppdraget gäller som utgångspris -1 S 00 - O 00 kronor, 
eller anbudsförfarande enligt överenskommelse med uppdragsgivaren, Detta kan komma att 
överskridas eller underskr'das efter överenskommelse med uppdragsgivaren, 

Uppdragsgivaren är medveten om och godkänner att förmedlingsarbetet i vissa delar kan 
komma att utföras av annan fastighetsmäklare på maklarföretaget. 

Undertecknad fastighetsmäklare bibehåller dock det fulla ansvaret för uppdraget. 

Uppdragsgivaren tillåter att förmedlingsobjektet utannonseras i dagspress och på internet. 

Detta uppdrag gäller tills vidare fr,o.m. 2017-06-27. 

Uppdraget är förenat med ensamrätt t.o,m. 2017-09-29, 

Efter ensamrättstidens utgång löper uppdraget vidare utan ensamrätt såvida inte ny 
ensamrättsperiod dessförinnan skriftl igen avtalats, 

Skulle uppdragsgivaren under den tid uppdraget är förenat med ensamrätt säga upp eller 
avbryta uppdraget i förtid kan detta föranleda ersättningsskyldighet för uppdragsgivaren, 

Under tid då uppdraget löper utan ensamrätt gäller en uppsägn'ngstid om 10 dagar, 

För ytterligare information om avtalsstiden och fastighetsmäklarens rättigheter även efter 
avtalstiden hänvisas till bilagda allmänna villkor för förmedlingsuppdrag, 

Provision ska utgå med 2 ,75;0;: 
P ,. I' " I ~tt ' rOVISlonen en Igt ovan ar e-t t:lSI o e rnoms. 

Provisionen kan överlåtas på juridisk person under vilken fastighetsmäklaren arbetar, 
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Förmedrngsuppdrag· faslighet· När'ngsidkare 

Rätt till provision/Arvode Rätt till provision/arvode föreligger om bindande avtal om överlåtelse träffas mellan säljare och : 
köpare och eventuella i avtalet intagna villkor för överlåtelsens fullbordan och bestånd uppfylls. 
Provisionsrätten är dock oberoende av om det i överlMelseavtalet föreskrivs att överlåtelsen 
görs beroende av att köpeskillingen erläggs. 

Förfallodag Provisionen/Arvodet är förfallen till betalning vid anfordran då rätt till provision/arvode 
föreligger och överlåtelseavtal utväxlats mellan säljare och köpare. 

Annonsering på Hemnet Uppdragsgivaren har erhållit och accepterat av fastighetsmäklaren förmedlat 
annonserbjudande från Hemnet Service H NS AB, se vidare bilaga "Annonsering på hemnet.se". 

Registrering av Säljaren samtycker till att hans personuppgifter registreras i fastighetsmäklarens kundregister. 
personuppgifter 

Tidigare uppdrag Ingen annan fastighetsmäklare har tidigare anlitats för förmedling av objektet. 

Energideklaration Mäklaren har informerat uppdragsgivaren om skyldigheten enligt lagen om energideklaration 
för byggnader att i egenskap av säljare se till att det innan byggnaden säljs finns en 
energideklaration upprättad som ska uppvisas för spekulanter och överlämnas till köparen vid 
köpet. En upprättad energideklaration får användas i tio år. Mäklaren har även informerat om 
att byggnadens energiprestanda och/eller energiklass ska anges vid kommande annonsering av 
objektet. 

Fullmakt Uppdragsgivaren ger härmed fastighetsmäklaren fullmakt att hos långivaren inhämta uppgifter 
om de lån som belastar förmedlingsobjektel, att framstäl la ägarfråga angående datapantbrev, 
att hos kommun och myndighet inhämta uppgifter angående förmedlingsobjektet samt 
inhämta andra uppgifter av betydelse för förmedlingen såsom vatten- och elförbrukning. 

Meddelande vid Vid uppsägning från mäklarens sida eller bekräftelse från mäklaren vid uppsägning från 
uppsägning uppdragsgivarens sida, får skriftligt meddelande om detta lämnas till av uppdragsgivaren 

angiven e-postadress eller i brev. 

Allmänna villkor För detta avtal gäller bifogade allmänna vi llkor. 

Utväxling av Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav vilka parterna tagit var sitt. 
förmedlingsuppdrag 

Uppdragsgivarens 
underskrift/er Fägerhult 2017-06-27 

Fastighetsmäklarens 
underskrift 

Rune Johansson 

Fägerhult 2017-06-27 

~~~~<J~~~ 
Bilaga för tilläggstjänster Följande tilläggstjänster ingår i förmedlingsuppdraget och är överenskommet mellan 

uppdragsgivare och fastighetsmäklare. 
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ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION OM FÖRMEDLINGSUPPDRAGET 

FörmedlIngsuppdraget I fastighetsmäklariagen föreskrivs att förmedlingsuppdraget måste vara skriftligt när 
uppdragsgivaren är konsument. vilket får till följd att fastighetsmäklaren ej kan åberopa 
muntliga överenskommelser i förhållande till uppdragsgivaren. Ändringar och tillägg till avtalet 
måste också upprättas skriftligen. Bägge parter äger därutöver åberopa 
fastighetsmäklariagens bestämmelser. För att fastighetsmäklaren på bästa sätt ska kunna 
tillvarata parternas intressen gäller dock inte skriftlighetskravet ändringar i försäljningspriset 
och andra köpevillkor för förmedlingsobjektet. Om uppdragsgivaren är näringsidkare 
uppställer fastighetsmäklariagen inte något krav på alt förmedlingsuppdraget ska ingås 
skriftligen. 

Fastighetsmäklare Med fastighetsmäklare menas alltid en fysisk person och inte det mäklarföretag där 
fastighetsmäklaren är verksam. Den fastighetsmäklal-e som undertecknat avtalet och 
där"genom åtagit sig uppdraget är personligt ansvarig för uppdragets utförande. Den ansvarige 
mäklaren kan dock. med bibehållet ansvar, anlita annan inom mäklarföretaget för utförande av 
delar av uppdraget. Uppdraget kan i sin helhet, med uppdragsgivarens skriftliga medgivande 
överlåtas på annan fastighetsmäklare. 

Uppdragsgivare Med uppdragsgivare menas den eller de som genom överlåtelse eller upplåtelse äger förfoga 
över förmedlingsobjektet. 

FörmedlIngsobjektet Förmedlingsobjektet identineras genom angivande av officiell registerbeteckning eller 
motsvarande och kommunnamn_ 

Uppdraget Fastighetsmäklarens uppdrag består i att förmedla försäljning av uppdragsgivarens objekt i 
enlighet med fastighetsmäklariagen och villkoren i förmedlingsuppdraget. Fastighetsmäklaren 
ska med vederbörlig omsorg utföra uppdraget enligt god mäklarsed. Fastighetsmäklaren har 
enligt lag skyldighet att tillvarata både säljares och köpares intressen. För de rent affärsmässiga 
delarna av uppdraget. såsom försäljningspris o dyl, har fastighetsmäklaren rätt att först och 
främst tillvarata uppdragsgivarens intressen. 

Avtalstiden 

Fastighetsmäklarens 
ersättning 

Fastighetsmäklaren ska - om inte annat avtalats - påbörja förmedlingsarbetet omgående sedan 
förmedlingsuppdraget undertecknats av parterna. 

Under avtalstiden har mäklaren rätt att anvisa spekulanter. Efter avtalstiden har mäklaren rätt 
att fortsätta förmedlingsarbetet med de spekulanter som har anvisats under avtalstiden. Har 
fastighetsmäklaren under avtalstiden anvisat spekulanter kan mäklaren ha rätt till provision om 
säljaren, efter avtalstiden, säljer till någon av dessa spekulanter. Så kan vara fallet även om 
mäklaren inte medverkar vid själva kontraktsslutandet. Förmedlingsuppdraget kan sägas upp 
med iakttagande av tio dagars uppsägningstid. 

Fastighetsmäklaren erhåller normalt ersättning genom provision, dvs med en avtalad 
procentsats av köpeskillingen. Parterna har också möjlighet att, i kombination eller i stället för 
provision, skriftligen avtala om fast arvode samt särskild ersättning för utlägg. 
Fastighetsmäklaren har rätt att överlåta provisionsrätten till den mäklarnrma under vilket 
namn denne arbetar. 
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Förmedlingsuppdrag - fastighet - Näringsidkare 

Rätt till ersättning 

Förfallodag 

I normalfallet har fastighetsmäklaren rätt till ersättning så snart köpehandlingen 
undertecknats av säljare och köpare. Om det i köpehandlingarna intagits s k svävarvillkor 
inträder dock ersättningsrätten först när dessa villkor är uppfyllda. Svävarvillkor får till följd att 
köpet inte är fullbordat innan förutsättningarna i villkoret är uppfyllda. Dessa villkor kan ha 
innebörden att köparen ska beviljas lån eller att köparens befintliga fastighet ska säljas. Denna 
begränsning i mäklarens ersättningsrätt föreligger dock inte om det enda villkor som intagits i 
köpekontraktet är att köpebrev ska utfärdas (villkor om köpebrev anses innebära att köpet är 
beroende av att köpeskillingen betalas). 

Mäklarens ersättningsrätt är därför inte bemende av att ett köpebrevsvillkor uppfylls, d v s att 
köpebrev utfärdas och köpeskillingen erläggs. Fastighetsmäklaren har i dessa fall rätt till 
ersättning som om det inte förelåg några villkor om köpets fullbordan eller bestånd. Detta 
gäller under förutsättning att köparen ålagts att betala sedvanlig handpenning. 

Så snart rätt till ersättning föreligger har fastighetsmäklaren rätt att begära betalning, sk 
anfordran. Anfordran kan ske muntligen eller genom översändande av faktura. I och med detta 
har förfallodag för ersättningen inträtt. 

Annan fastighetsmäklare För att undvika framtida tvister bör säljaren lämna upplysning om att annan fastighetsmäklare 
innehaft uppdraget tidigare och de eventuella spekulanter som denne anvisat. 

Förmedlingsuppdrag 
förenat med ensamrätt 

Uppsägning av 
förmedlingsuppdraget 

Ett uppdrag som är förenat med ensamrätt har som utgångspunkt att endast en mäklare ska ha 
försäljningsuppdraget. Skulle säljaren själv eller genom annan mäklare överlåta fastigheten 
under ensamrättstiden är den mäklare som erhållit ensamrättsuppdraget likväl provisions
eller arvodesberättigad. 

Om uppdragsgivaren är konsument får uppdraget förenas med ensamrätt under en period om 
högst tre månader. Sedan ensamrättstiden löpt ut kan dock parterna avtala om en ny 
tremånadersperiod. En sådan överenskommelse om förlängning av ensamrätten får dock 
träffas tidigast en månad före ensamrättsper'iodens utgång. Om uppdragsgivaren är 
näringsidkare får uppdraget förenas med en längre ensamrättsperiod än tre månader. 

Efter ensamrättsperioden löper avtalet vidare som vanligt förmedlingsuppdrag. För att avtalet 
helt ska upphör'a efter ensamrättsperioden krävs att uppsägning sker. 

Uppsägning av uppdragsavtalet kan ske muntligt eller skriftligt. Om fastighetsmäklaren säger 
upp uppdragsavtalet muntligen ska han eller hon också snarast skriftligen underrätta 
uppdragsgivaren om uppsägningen. Om uppdragsgivaren säger upp uppdragsavtalet ska 
fastighetsmäklaren snarast skriftligen bekräfta uppsägningen, 

Om uppdragsgivaren säger upp uppdraget under den tid det är förenat med ensamrätt kan 
fastighetsmäklaren ha rätt till skadestånd. Det innebär i normalfallet att uppdr'agsgivaren ska 
betala ersättning för faktiska kostnader som fastighetsmäklaren haft med anledning av 
uppdraget. exempelvis kostnader för annonsering, resor och direkta utlägg. Har 
uppdragsgivaren förfarit svikligt kan mäklaren ha rätt till full ersättning. 
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Uppdragsgivarens 
reklamationsrätt 

Information om 
uppförandekoder 

Om uppdragsgivaren vill reklamera tjänsten ska detta göras inom skälig tid efter att 
uppdragsgivaren insett eller borde ha insett de omständigheter som grundar reklamationen. 
Anser sig uppdragsgivaren ha drabbats av ekonomisk skada gäller detsamma för underrättelse 
om skadeståndskrav enligt fastighetsmäklarIagen. Konsumenttjänstlagens regel om att 
reklamation måste ske inom tre år. gäller inte för reklamation av fastighetsmäklartjänsten. 

Reklamation och underrättelse om skadeståndskrav ska framställas till ansvarig 
fastighetsmäklare personligen. Detta kan göras muntligt eller skriftligt. Skriftlig framställan 
skickas eller överlämnas till fastighetsmäklaren på den adress som anges i 
för med I ingsu ppd raget. 

Fastighetsmäklare som är medlem i Mäklarsamfundeteller Fastighetsmäklarförbundet FMF 
har åtagit sig att följa respektive branschorganisations etiska regler. 
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Annonsering på Hemnet Fastighetsmäklarbolaget har fått i uppdrag av Hemnet Service HNS AB, org.nr 556260-0089, 
tel 0910 - 7616 90, fax 0850906829 med adress David Bagares gata 3 samt e-mail 
info@hemnet.se("Hemnet")aU via sina fastighetsmäklare förmedla annonserbjudanden till 
uppdragsgivare. 

Uppdragsgivaren har, via mäklarens förmedling, av Hemnet erbjudits att införa en annons 
rörande försäljning av bostadsobjekt i Hemnets kanaler, såsom definierat i Hemnets allmänna 
kundvillkor. 

Annonstjänsten tillhandahålls enligt Hemnets allmänna kundvillkor. 

Från den 1 december 2015 gäller nedan angivna priser. Annonsavgiften faktureras 
uppdragsgivaren direkt av Hemnet. 

Bostadsobjektets anno<lserade pris 1- 500 OOOkr, pris Hemnet 600kr inkl moms 

Bostadsobjektets anno<lserade pris 500 001 - 1000 OOOkr. pris Hemnet 800kr inkl moms 

Bostadsobjektets annonserade pris 1000 001 - 2 000 OOOkr, pris Hemnet 1 OOOkr i nkl moms 

Bostadsobjektets annonserade pris 2 000 001 - 5 000 OOOkr, pris Hemnet 1 200kr inkl moms 

Bostadsobjektets annonserade pris 5000001- 9 000 OOOkr, pris Hemnet 1400kr inkl moms 

Bostadsobjektets annonserade pris över 9 00000lkr eller saknar pris, pris Hemnet 1600kr 
inklmoms 

Från 1 Juli 2017 gäller nedan angivna priser. Annonsavgiften faktureras uppdragsgivaren 
direkt av Hemnet. Priser inkl moms. 

Bostadsobjektets utgangspris 1 - 500 OOOkr, pris Hemnet 600kr 

Bostadsobjektets utgangspris 500001 - 1 000 OOOkr, pris Hemnet 900kr 

Bostadsobjektets utgangspris 1000001 - 2 000 OOOkr, pris Hemnet 1200kr 

Bostadsobjektets utgangspris 2 000 001 - 5 000 OOOkr, pris Hemnet 1500kr 

Bostadsobjektets utgangspris 5 000 001- 9 000 OOOkr. pris Hemnet 1800kr 

Bostadsobjektets utgangspris över 9000 001, pris Hemnet 2 lOOk r 

Bostadsobjekt som saknar pris, pris Hemnet 2 l00kr 

Utöver att utgöra en bilaga till detta dokument finns Hemnets allmänna kundvillkor t'llgängliga 
på www.hemnet.se/bostadsannonsering. 

Uppdragsgivaren har accepter'at Hemnets annonserbjudande enligt ovan. 

Signatur 

!~a-wr/l'*1 
Uppdragsgivaren _____ -'-____________________ _ 

Fastighetsmäklaren 4<'~, J öV'-~) 
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Fastighetsekonomi Åke Ragnar Eriksson AB 
Box 362 

551 15 Jönköping 
Tel 036-12 67 11 

Org nr: 556917-2892 

Marknadsvärdebedömning  Gislaved Fägerhult 2:84 
 

Sammanfattning 
Uppdragsgivare:  Gislaveds kommun genom Louise Skålberg 
Uppdragsbeskrivning:  Marknadsvärdebedömning av fastigheten Gislaved Fägerhult 2:84 
Värdetidpunkt:   Värdetidpunkt är augusti 2017 
 
Förutsättningar: 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för en fastighet vid en viss angiven värdetidpunkt på en 
fri och öppen marknad. En fastighets marknadsvärde kan endast bedömas inte bestämmas eller beräknas. 
Utförd besiktning är inte av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens 
undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. 
 
Objekts beskrivning och läge 
Fastigheten är i utkanten av Smålandsstenar och berörs av den fördjupade översiktsplanen, antogs 19 augusti 
1999.  Ca 22 hektar berörs av det expansionsområdet för Södra Industriområdet. 
 
Övrig del av fastigheten är ca 17 hektar och utgörs av 10 ha skogsmark och 6,4 ha huvudsakligen åkermark 
samt ett gårdscentrum. 
 

Marknadsvärdebedömning 

Mot bakgrund av vad som redovisas i detta värdeutlåtande bedöms marknadsvärdet för fastigheten Gislaved 
Fägerhult 2:84 i augusti 2017 till: 
 

6 200 000 kronor/Sex miljoner tvåhundratusen kronor 
 
Jönköping 2017-08-28 
 
 
 
 
Åke Eriksson 
Fastighetskonsult 
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Fastighetsekonomi Åke Ragnar Eriksson AB 
Box 362 

551 15 Jönköping 
Tel 036-12 67 11 

Org nr: 556917-2892 

 
VÄRDERING 
Fastigheten kan schablonmässigt delas in i två delar, där området som berörs av 
expansionsområdet värderas som blivande industrimark och återstående del värderas som ett 
mindre lantbruk. 
 
1. Lantbruk 
Området består av ett äldre gårdscentrum. Boningshuset är äldre och kommer troligtvis att 
totalrenoveras efter förvärv. Läget är mycket bra med cykelavstånd till Smålandsstenar 
centrum men ändå lantligt och området är populärt bland ortsborna. Störningarna från 
industrierna bedöms inte påverka boendemiljön. 
 
Den bildade fastigheten består av ca 17 hektar varav 10 hektar skogsmark med ca 2800 m³sk. 
Virkesförrådet är mycket högt (274 m³sk/ha) och består av avverkningsmogen skog. 
Ladugården är typisk med kreatursdel i tegel och överbyggnad med loge. Plåttak och vidbyggt 
traktorgarage. Ett nyberäknat taxeringsvärde för enbart lantbruksdelen uppgår till 1 720 Tkr. 
 
Jämförelsematerialet består främst av fastigheter med ett mindre tätortsnära läge 

Kommun Datum Fastighet Virke Areal Skog Åker Bete Köpesumma Taxvärde K/T 

Gislaved 2016-12-10 Bökelund 1:5, 1:10 2900 34 19 6 6 2500 3290 0,76 

Gislaved 2017-04-28 BÖSSHULT 1:11 252 11 3 5 3 1725 948  1,82 

Gislaved 2016-02-03 Fosterhult 1:5 1573 19 17   1600 1569 1,02 

Gislaved 2017-05-02 MÅRTENSTORP 1:3 3370 18 10 2 2 2400 1 420  1,69 

Hylte 2017-07-11 RÖNNSKOG 2:3 652 11 4 7 0 2200 1 001  2,2 

Laholm 2016-09-21 Knopparp 1:34 900 39 6 11 21 3500 3588 0,98 

Värnamo 2016-11-18 Alandsryd 1:5, 1:16 526 15 8 3 4 2500 1014 2,47 

Värnamo 2016-10-25 Herrestad 1:106 170 13 3 9 0 2100 1180 1,78 

Värnamo 2016-11-01 Nederby 3:4, 3:9 2433 25 14 9  3550 2 255  1,57 

Gislaved 2016-10-28 Kvarnaryd 1:4 2732 34 26 4 3 2810 1619 1,74 

Gislaved 2016-12-15 Råsa 1:19 1586 19 16  3 2300 1475 1,56 

Värnamo 2016-12-07 Drömminge 6:8 mfl  16 7  3 3495 2211 1,58 

Värnamo 2016-06-29 Svensbygd 1:27 2275 21 19 1 1 2200 1233 1,78 

  Medel 1614 21 12 6 4 2529 1754 1,61 

   
Enligt ovan så uppgår medelköpeskillingen till ca 2,5 miljoner och K/T indikerar 2,8 miljoner 
(1,61x 1720 Tkr). Läget är mest jämförbart med Värnamo Nederby som dock har E4 mellan 
Värnamo och gårdscentrum. Det bättre läget bedöms innebära en köpeskilling överstigande 
genomsnittet.  
 
De högsta nivåerna ligger kring 3,5 miljoner vilket ligger ca 20 % över genomsnittet. 
Marknadsvärdet för lantbruksdelen bedöms ligga mellan 3-3,5 miljoner och bedöms till 
3 200 000 kr.  
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Fastighetsekonomi Åke Ragnar Eriksson AB 
Box 362 

551 15 Jönköping 
Tel 036-12 67 11 

Org nr: 556917-2892 

2. Expansionsområde för Södra Industriområdet 
Området berörs av den fördjupade översiktsplanen och är till stora delar utpekat som blivande 
mark för verksamhet. Den närmaste industrin går bra och EAB har själva börjat schakta på 
baksidan för utbyggnad och bedöms själva vara intresserade för att säkra upp sina egna 
expansionsmöjligheter. 
  
Området inom expansionsområdet och utanför bedöms värdemässigt jämförbara vid en 
gemensam värdering även om förväntningsvärdena på marken utanför förutsätter att området 

innanför blir tillgängligt. Kommunen säljer färdig industrimark för ca 54 kr/m2.  
 
Utan någon påbörjad planprocess men med en förväntad exploatering inom 15 år så bedöms 
råmarksvärdet understiga 10 % av färdigt industrimark och torde uppgå till 4-5 kr/m2. 

Råmarksvärdet överstiger skogsmarkens kalmarksvärde som uppgår till 2,5-3 kr/m2 och därför 
används dess nyckeltal, 4,5 kr/m2 i värderingen.    
 
Eftersom värdet för råmark utgår från enbart ett markvärde så kan en fastighetsägare avverka 
all skog och på så sätt tillgodogöra sig virkets nettovärde, slaktvärde. Enligt prospektet står det 
ca 4850 m³sk på området om 21,9 hektar. 
 
Enligt kalkylen så är slaktvärdet totalt 2 000 000 kr och fördelat på avdelningarna enligt nedan 
 

Avd 
Areal 
(ha) 

Volym 
(m³sk) 

Värde 
(kr) 

Slakt-
värde/m³sk 

8 0,6 45 9252 206 

11 6 2160 992514 459 

13 0,7 133 43395 326 

14 2,7 756 316491 419 

15 0,6 90 25049 278 

16 1,1 308 109148 354 

17 1,3 117 38965 333 

18 1,9 456 166561 365 

19 1,3 338 134389 398 

20 0,7 143 43354 303 

21 0,8 304 120648 397 

 
Totalvärdet med förväntningar uppgår således till 3 000 000 kr (4,5 kr/m2 x 21 9000 m2 +  
2 000 000 kr). 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-11 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §272 Dnr: KS.2017.178

Förvärv av Fägerhult 2:84

Ärendebeskrivning
I det pågående arbetet med att revidera den fördjupade översiktsplanen för
Smålandsstenar och Skeppshult finns förslag i planen att utöka industriområden
på utvalda platser. I ett utpekat område för industriändamål ligger fastigheten
Fägerhult 2:84 som nu är ute till försäljning. Fastigheten på ca 37 hektar ligger
strategiskt mitt emellan två områden detaljplanelagd mark som kommunen
äger i södra delen av Smålandsstenar.

På uppdrag av kommunstyrelsens näringsutskott den 30 augusti 2017 har
tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringschef , ansvarat för
förhandlingen med säljaren som lett till en överenskommelse om köp av
fastigheten Gislaved Fägerhult 2:84 i sin helhet, för en köpeskilling om
7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens näringsutskott den 30 augusti 2017, § 37
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2017
Fastighetsvärdering fastighet 2:84
Köpekontrakt daterat den 18 september 2017
Bilaga 1-4
Kommunstyrelsen den 26 september 2017, § 253

Yrkande
Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Carina
Johansson (C) och Stefan Nylén (SD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna köp av fastigheten Fägerhult 2:84 för köpeskillingen om
7 miljoner kronor.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Säljare 

Köpare 

Överfåtelseförklaring 

Iköpeobjekt 

KÖPEKONTRAKT 

Rune Johansson r 
Fägerhult I ~ 

333 9\ SMÄLANDSSTENAR 

nedan kallad Säljaren 

Gislaveds komm un (212000-0514) 

Stortorget I 
33280 GISLAVED 

nedan kallad Kommunen 

§I 

III-del 

Härmed säljs och överlåts fastigheten Gislaved Fägerhuft 2:84 i 
Smålandsstenar i Gislaveds kommun i sin helhet, totalt 36.6 ha. 

inklusive växande skog. 

Nedan kallad fastigheten. 

Fastighetens belägenhet framgår av bilagd karta - bilaga I. 

Köpeskilling/betalning §2 

Köpebrev 

Tillträdesdag 

Köpeobjektets skick 
Ifriskrivning generell 

Den totala köpeskillingen utgör 

SJU MILJONER 17 000 0001 KRONOR. 

Köpeskillingen ska erläggas i sin helhet senast i samband med tillträdet. 

§3 
Så snart köpeskillingen erlagtS i sin helhet och samtliga villkor för köpet 

enligt § 14 blivit uppfyllda. upprättar Säljaren ett köpebrev som 
överlämnas undertecknat och bevittnat till Kommunen. 

§4 

Fastigheten tillträds av Kommunen tidigast första vardagen efter det att 

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal. vunnit laga kraft. 

§5 
Säljaren har lämnat uppgifter om fastigheten i objektsbeskrivning, 

frågelista och skogsbruksplan. Skogsbruks planen är framtagen 

2017-06-1 S på uppdrag och bekostnad av Säljaren och grundar sig på 
bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar. 

Detaljerna framgår i bilagd skogsbruksplan - bilaga 2. 

Kommunen har uppmanats att undersöka fastigheten. Kommunen 

godtar fastighetens skick och avstår härmed med bindande verkan från 
alla anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. 

Sid 1(35) 
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Inteckningar och 
pantbrev 

Rättigheter och 
belastningar 

Hyresavtal och/eller 
övriga nyttjanderätter 

Ansvar får skada 

Äganderättens 
övergång samt 
fårdelning av intäkter 
och kostnader 

§6 
Säljaren garanterar: 

Att fastigheten helt saknar inteckningar på tillträdesdagen. 
Att fastigheten helt saknar övriga pantsättningar på tillträdesdagen. 

§7 
Säljaren garanterar: 

Att fastigheten endast belastas eller har förmån av följande servitut. 

nyttjanderätter. ledningsrätter. utmätnings- eller kvarstadsanteckningar. 

06-im2-80/3907.1 (Avtalsservitut: Kraftledning) 

0662im-04/16891.1 (Avtalsservitut Kraftledning mm) 

0662im-06/574S.1 (Avtalsservitut: Elledning) 
80/3907 (Avtalsrättighet Kraftledning) 

04/16891 (Avtalsrättighet Kraftledning mm) 

06/5745 (Avtalsrättighet Elledning) 

Detaljerna framgår i bilagt fastighetsutdrag - bilaga 3. 

§8 
Säljaren garanterar: 

Att det inte finns gällande hyreskontrakt och/eller andra former av 

nyttjanderätter såsom t ex jakt. fiske. jordbruk mm eller 
awerkningsrätter på fastigheten. 

§9 

Sid 2(35) 

Säljaren garanterar att fastigheten intill tillträdesdagen är försäkrad enligt 
nedan redogörelse: 

Bostadshus och garage 24 kvm: Fullvärdeförsäkrat 
Lada: 600 000 kr 

Lillstuga: 500 000 kr 

Ryggåsstuga: Ej försäkrat 

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och 

tillträdesdagen ansvarar Säljaren för skadan. Inträffar ersättningsgill 

skada före tillträdesdagen ska avtalet stå fast och försäkringsersättning 
tillfalla Kommunen. 

Ansvar~t för skada övergår på Kommunen från och med den avtalade 
tillträdesdagen. även om Kommunen vid den tidpunkten på grund av 
Kommunens dröjsmål inte tillträder fastigheten . 

§IO 
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på 
Kommunen på tillträdesdagen. Intäkter och kostnader, inklusive 

driftskostnader och övriga kostnader, hänförliga till fastigheten för tiden 

före tillträdesdagen, svarar Säljaren för medan Kommunen svarar för 

intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. 
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Myndighetsbeslut, 
rådighetsinskränkning, 
anslutningsavgifter 

Lagfartskostnader 
mm 

Övriga villkor 

Giltighet 

Sid 3(35) 

Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och 
justeras mellan parterna. Vad avser kommunal fastighetsskatt är 
parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem 
som är ägare av fastigheten den I januari respektive år. Parterna är 
överens om att avräkning och fördelning av fastighetsskatten ska ske 
parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. 

§II 
Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar Säljaren. 
att på fastigheten löpande gatukostnadsersättning. elanslutningsavgifter. 

VA-anslutningsavgifter. anslutningsavgifter för fjärrvärme mm erlagts. om 
sådan ersättningsskyldighet inträtt. 

Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och 
hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som 
angivits i detta kontrakt. 

§12 
Lagfarts-. intecknings- och andra med köpet förenade kostnader svarar 
Kommunen för. I övrigt gäller vad i kap. 4 JB eller eljest i lag stadgas om 
köp av fast egendom. 

§13 
Utöver överenskommen köpeskilling står Kommunen även Säljarens 
kostnader för kontrakterad mäklare på Mäklarhuset. i enlighet med 

ingånget avtal daterat 2017-06-27 mellan dessa parter. 

Detaljerna framgår i bilagd kopia på undertecknat förmedlingsuppdrag -
bilaga 4. 

Kommunen står även för nedan med flytten förenade kostnader: 
Upprättande av skogsbruksplan 
Containerkostnad "flyttrensning" 
Omhändertagande av kvarvarande lösöre 
Flyttkostnad bohag till Halmstad 

Kommunen erlägger ersättning för ovan nedlagda kostnader. tidigast i 
samband med utbetalningen av köpeskillingen på tillträdesdagen. efter 
att godkända underlag såsom t ex kvitton och/eller fakturor levererats. 

§14 

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning: 

Att Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun godkänner detsamma 
genom laga kraft vunnet beslut. 

Att eventuell erlagd köpeskilling återbetalas vid återgång av köpet. Ingen 
form av skadestånd eller annan kompensation ska utgå till någon part. 
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Tvist §IS 
Tvist rörande tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

Antal exemplar § 16 
Detta köpekontrakt har upprättats i tre likalydande exemplar. varav 

Säljaren och Kommunen tagit var sitt. Det tredje exemplaret utgör 

fastighetsmäklarens arkivexemplar. 

Ort och datum 

Smalandsstenar 2017- G ~ - I el 

Säljare 

.. & .f(.f!-J .. .. r. d.CJa1d/.t {(}J .. ... . 

FastighetsägaJ t;11 Gislaved Fägerhult 2:84 

Rune Johansson 

Säljarens namnteckning bevittnas 

~~;Vl ... ~.~) 
... k.~ ........ rfl?! .. ~ ... . 
Bilagor I. Karta (I sida) 

2. Skogsbruksplan (20 sidor) 

3. Fastighetsutdrag (4 sidor) 

Gislaved 20 17-

Köpare 
För Gislaveds kommun 

Ordförande Kommunfullmäktige 
Nidas Palmgren 

Kommundirektör 
Malin Aronsson 

Köparens namnteckningar bevittnas 

4. Förmedlingsuppdraglmäklarkontrakt (6 sidor) 

Sid 4(35) 
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BAKGRUND
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo förkortas (GGVV) kommuner har bildat en gemensam

avfallsorganisation. Formen för den gemensamma organisationen är ett kommunalförbund med

namnet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM). Kommunalförbundet har bildats för att kommunerna

tillsammans ska kunna ge en ökad service till invånarna samtidigt som miljönyttan i avfallshanteringen

ska öka. Samverkan ska samtidigt ge verksamheten större gemensamma resurser vilket bedömts

som nödvändigt för att utveckla verksamheten och nå uppställda krav och mål.

Följande medlemmar kommer ingå borgensförpliktelse för Kommunalförbundet Samverkan

Återvinning Miljö (SÅM) org nr: 222000-3228 såsom för egen skuld:

Gislaved, org nr: 212000-0514

Gnosjö, org nr: 212000-0506

Värnamo, org nr: 212000-0555

Vaggeryd, org nr: 212000-0522

SYFTE MED REGRESSAVTAL MELLAN MEDLEMSKOMMUNERNA
Syftet med detta regressavtal är att fördela den finansiella risk som uppstår på medlemmarna i

kommunalförbundet vid ett eventuellt utkrävande av borgen som beslutats i respektive medlems

kommuns kommunfullmäktige till förmån för Kommunalförbundet (SÅM).

HANTERING VID UPPTAGANDE AV LÅN I KOMMUNALFÖRBUNDET
I förbundsordningen framgår att Kommunalförbundet ska se till att kommunfullmäktige i
medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten
som är av principiell art eller av större vikt.

Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från medlemskommunerna för att;

 bilda bolag,

 köpa eller sälja fastigheter,

 köpa aktier eller andelar i företag eller,

 teckna borgen

Vad som i ovanstående stycken angetts om kommunalförbund gäller för såväl förbundsdirektionen
som interimsdirektionen

Vidare framgår i förbundsordningen att kommunalförbundet får uppta lån eller teckna större
leasingavtal enligt ovan och om borgen krävs av kreditgivaren, ska samtliga kommunmedlemmar gå i
borgen för lånet eller leasingavtalet och svara för detta enligt vad som beskrivs under 14 § Andel i
tillgångar och skulder i förbundsordningen.

MEDLEMMARNAS ANDELSANSVAR
Medlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder ska baseras på invånarantal enligt
folkbokföringen i respektive medlemskommun per den 31 december 2016 (kvotfördelning).
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Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild
medlemskommun divideras med det totala antalet folkbokförda invånare i samtliga
medlemskommuner. Kvotdelen avrundas därefter till närmaste hela procenttal. Avrundad kvot del
används sedan för att beräkna de enskilda medlemskommunernas andel av kommunalförbundets
tillgångar och skulder.

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av
kommunalförbundet eller interims direktionen ska sådan borgen vara solidarisk gentemot
kreditgivaren. Om borgensansvar utkrävs, ska borgensansvaret medlemskommunerna sinsemellan,
fördelas enligt motsvarande kvotfördelning som anges nedan.

Medlemmarnas andel (”Andelen”) fördelas enligt nedan och är lika med deras andelstal i

Kommunalförbundets förbundsordning.

UNDERTECKNANDE AV AVTAL
Utöver vad som reglerar och styr kommunalförbund i kommunallagen eller annan författning eller

vad som regleras i förbundsordningen tydliggörs även bestämmelser i förbundets reglemente.

I beslutat reglemente för verksamheten anges att samma förutsättningar gäller för den interims

direktion som inrättats för viss tid enligt förbundsordningen. I reglemente för kommunalförbundet

framgår att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som

direktionen bestämmer.

KOMMUNAL BORGEN

Kommunalförbundet SÅM har för avsikt att ingå låneavtal med extern kreditgivare. Som säkerhet för

Kvotfördelning befolkning i GGVV - 2016-12-31

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)    

  Antal Andel (%)

  invånare "kvotfördelning"

Kommun 2016-12-31 i GGVV

Gislaved 29 478 34,0%

Gnosjö 9 615 11,1%

Vaggeryd 13 644 15,7%

Värnamo 33 906 39,1%

Totalt 2016-12-31 86 643 100 %
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kreditgivarens samtliga förpliktelser gentemot kommunalförbundet SÅM enligt låneavtalet kommer

medlemskommunerna såsom borgensmän ingå borgensförpliktelse med kreditgivaren.

Medlemmarna åtar sig i detta regressavtal att ersätta kreditgivaren upp till det belopp som motsvarar

medlemmens andel i kommunalförbundet (kvotfördelningen).

FÖRFARANDE VID KRAV ENLIGT BORGENSFÖRBINDELSEN
Om kreditgivaren framställer krav enligt borgensförbindelsen gentemot kommunalförbundet ska

följande gälla:

a) När kommunalförbundet mottar krav enligt borgensförbindelsen med kreditgivaren ska

kommunalförbundet genast meddela förbundsdirektionen och medlemskommunerna om

kravet, om kreditgivarens eventuellt angivna förfallodag samt om vilka belopp respektive

medlemskommun är skyldig att betala enligt aktuell kvotfördelning.

b) För det fall kommunalförbundet inte omedelbart inbetalar begärt belopp från kreditgivaren

skall ändå samtliga medlemmar senast på förfallodagen erlägga sin andel ”kvotfördelningen”

av det totala beloppet direkt till kommunalförbundet så att likviditet finns i

kommunalförbundet att fullfölja åtagandet gentemot kreditgivaren.

RÄNTA
Om medlem är skyldig att erlägga belopp till kommunalförbundet eller annan medlem och inte gör så

på den angivna förfallodagen, ska, dröjsmålsränta utgå på det försenade beloppet med gällande

referensränta (enligt 9 § räntelagen 1975:635) plus fyra procent, fram till dag då full betalning erläggs.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Detta avtal träder ikraft när samtliga medlemmar undertecknat det och gäller i samband med

borgensavtal och/eller kopplat till andra låneförpliktelser som upptas inom ramen för

Kommunalförbundet SÅM.

Avtalet kan inte ensidigt sägas upp av medlem i förtid.

VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET
Avtalet är, i förhållande till respektive medlem, villkorat av fullmäktiges beslut om ingående av detta

regressavtal vunnit laga kraft.

UTTRÄDE/INTRÄDE
Medlems ansvar för Kommunalförbundets samtliga förpliktelser enligt detta regressavtal eller andra

kommunala beslut om solidarisk borgen kopplat till förbundet efter att medlem begärt utträde eller

ny medlem beviljats inträde ska hanteras genom att nya ägarandelar beräknas och ett nytt

regressavtal upprättas och antas i varje kommun i enlighet med förbundsordningen.

MEDDELANDE
Meddelande som har samband med detta regressavtal ska skickas till nedan organisationers officiella

adress: Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM), Värnamo kommun, Gislaveds
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kommun, Vaggeryds kommun och Gnosjö kommun.

ÖVRIGT
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande vara skriftliga och godkännas av samtliga

medlemmars Kommunfullmäktige.

Detta avtal har upprättats i fem original där förutom Kommunalförbundet Samverkan Återvinning

Miljö (SÅM) även medlemskommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd har tagit var sitt.

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

______________________________ den …../……2017

Marie Johansson, ordförande

Vaggeryds kommun

______________________________ den …../……2017

Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande

Värnamo kommun

______________________________ den …../……2017

Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande
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Gnosjö kommun

______________________________ den …../……2017

Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande

Gislaveds kommun

______________________________ den …../……2017

Niclas Palmgren, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-11 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §278 Dnr: KS.2012.159 40

Solidarisk borgen samt regressavtal mellan medlemskommunerna
för kommunalförbundet Samverkan, Miljö och Återvinning, SÅM

Ärendebeskrivning
Gislaved org nr: 212000-0514, Gnosjö org nr: 212000-0506, Vaggeryd org nr:
212000-0522 och Värnamo org nr: 212000-0555 med förkortningen (GGVV)
kommuner har bildat en gemensam avfallsorganisation. Formen för den
gemensamma organisationen är ett kommunalförbund med namnet Samverkan
Återvinning Miljö (SÅM) org nr: 222000-3228. Kommunalförbundet har bland
annat bildats för att kommunerna tillsammans ska kunna ge en ökad service till
invånarna samtidigt som miljönyttan i avfallshanteringen ska öka. Samverkan
ger verksamheten större gemensamma resurser, vilket är nödvändigt för att
utveckla verksamheten och nå uppställda krav och mål.

I förbundsordningen framgår att Kommunalförbundet ska se till att
kommunfullmäktige i medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan
kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller
av större vikt. Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från
medlemskommunerna för att;

· bilda bolag,
· köpa eller sälja fastigheter,
· köpa aktier eller andelar i företag eller,
· teckna borgen

Vad som i ovanstående stycken angetts om kommunalförbund gäller för såväl
förbundsdirektionen som nuvarande interims direktion. Vidare framgår i
förbundsordningen att kommunalförbundet får uppta lån eller teckna större
leasingavtal enligt ovan och om borgen krävs av kreditgivaren, ska samtliga
kommunmedlemmar gå i borgen för lånet eller leasingavtalet och svara för
detta enligt vad som beskrivs under 14 § i förbundsordningen.

För att ta upp externa lån till den nybildade verksamheten kräver kreditgivarna
beslut om solidarisk borgen såsom för egen skuld från medlemskommunerna.
Därutöver kräver vissa kreditgivare ett regressavtal som klargör
medlemskommunernas hantering av den finansiella risken det vill säga hur man
avser fördela den solidariska borgen sinsemellan.

Detta ärende kräver således ett beslut i varje medlemskommuns
kommunfullmäktige och avser dels checkräkningskredit kopplat till förbundets
avtal för finansiella tjänster, dels solidarisk borgen (borgenstak) vid
lånefinansiering och dels upprättat regressavtal (bilaga 1).

I bilaga 1 ”Regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)” beskrivs bland annat hur den finansiella
risken fördelas utifrån den i förbundsordningen redan beslutade
kvotfördelningen.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-11 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 278 (forts.)

Beslutsunderlag
Regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet Samverkan
Återvinning Miljö (SÅM)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2017
Kommunstyrelsen den 26 september 2017, § 254

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M),
Lennart Kastberg (KD), Peter Bruhn (MP), Marie-Louise Dinäss och Leif
Andersson (-): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för Kommunalförbundet
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM):s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp (borgenstak) om 100 miljoner kronor jämte därpå
löpande ränta och kostnader,

att såsom för egen skuld utöver ovan borgenstak ingå solidarisk borgen för
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM):s
checkräkningskredit om 20 miljoner kronor,

att borgensåtagande enligt ovan ska undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller förfall för denne, av 1:e vice ordföranden och
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne av
kommundirektören,

att anta regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) enligt förslag i bilaga ”Regressavtal
SÅM”, samt

att ge kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i uppdrag att underteckna
upprättat regressavtal.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



HANDLINGSPROGRAM FÖR

RÄDDNINGSINSATSER MOT OÖNSKADE

HÄNDELSER 2017-2019

Detta dokument motsvarar Handlingsprogram för räddningstjänst enligt Lag om

skydd mot olyckor, kap 3, § 8

Arbetsmaterial efter beslut i RN, 20170822

Beslutad av kommunfullmäktige i Gislaved 2017-XX-XX §YYY

Beslutad av kommunfullmäktige i Gnosjö 2017-XX-XX, §YYY

FÖRORD
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Niclas Palmgren Kristine Hästmark
Räddningsnämndens ordförande Räddningsnämndens vice ordförande
Gislaved Kommun Gnosjö kommun
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 1. INLEDNING
Varje dag inträffar många oönskade händelser som på något sätt behöver hanteras. Det handlar om

trafikolyckor, bränder och suicid mm. Lidandet för de direkt och indirekt drabbade är stort.

Samhällets kostnader för förstörd egendom, produktionsbortfall och sjukhuskostnader kan räknas i

hundratals miljarder kronor. Detta handlingsprogram beskriver hur Räddningsnämnden för Gislaveds

och Gnosjö kommuner ska arbeta för att minska konsekvenserna av en oönskad händelse.

Den 1 januari 2004 trädde Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Förordning

(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) i kraft. LSO ersatte Räddningstjänstlagen (1986:1102) och

ställer tydliga krav på den enskilde och dennes ansvar att skydda sig mot olyckor. Med den enskilde

avses såväl privatpersoner, företag, myndigheter som organisationer.

LSO innebär målstyrning med nationella mål för kommunernas arbete som ska kompletteras med

lokala verksamhetsmål för att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. I LSO står

följande att läsa i 1 kap. 1 §:

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors

liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala

förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Detta innebär att kommunerna mot bakgrund av de lokala förhållandena, som exempelvis risker och

befolkningsstruktur, har ett ansvar att hantera de olyckor som inträffar inom det geografiska

områdesansvaret. Syftet med detta handlingsprogram står skrivet i LSO 3 kap, 8§:

En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I

programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker

för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I

programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att

skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges

vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig.

Detta dokument beskriver förutsättningarna för Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö fram till år 2019.
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 1.1. Fakta om kommunerna
Gislaved kommun har ungefär 29 000 invånare fördelat på åtta tätorter där Gislaved, Anderstorp

och Smålandsstenar är de största, med vardera drygt 9 900 respektive 4 900 och 4500 invånare.

Övriga tätorter är Hestra, Reftele, Burseryd, Skeppshult och Broaryd. Av befolkningen bor 80

procent i någon av de åtta tätorterna som är markerade på kartan. Kommunen korsas av flera viktiga

riks- och länsvägar samt har järnvägsförbindelser i norr och söder. Sysselsättningen i kommunen

präglas av tillverkningsindustri i olika former. Se figur 1.1.

Gnosjö kommun har ungefär 9 500 invånare. Kommunen korsas av flera viktiga länsvägar samt har

järnvägsförbindelse genom Kust-till-Kust-banan. Gnosjö och Hillerstorp är de två största tätorterna,

med vardera ungefär 4 400 respektive 1 700 invånare. Övriga tätorter är Nissafors, Åsenhöga,

Marieholm, Törestorp och Kulltorp. Sysselsättningen i kommunen präglas även här av

tillverkningsindustri i olika former. Se figur 1.1

Figur 1.1. Karta över Gislaved och Gnosjö kommuner
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 1.2 Kommunernas organisation för räddningstjänst
Gislaveds och Gnosjö kommuner har sedan 1 januari 2011 en gemensam nämnd för

räddningstjänsten. I nämnden finns tre ledamöter från vardera kommunen. Ordföranden kommer

från Gislaveds kommun och vice ordförande kommer från Gnosjö kommun.

Samarbetet är formaliserat genom avtal där Gislaved är värdkommun. Detta innebär att all personal

är anställd i Gislaveds kommun.

 1.3 Avgränsningar
Inriktningen för detta handlingsprogram är de olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Det

förebyggande arbetet för att minska olyckor beskrivs i det gemensamma ”Handlingsprogram för

olycksförebyggande verksamhet 2017-2019”.

En avgränsning i handlingsprogrammet är att antalet skadade och omkomna kommuninvånare avser

folkbokförda i kommunen, vilket innebär att själva olyckorna i vissa fall kan ha inträffat utanför

kommunens gränser.
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 2. KOMMUNERNAS RISKBILD
Som grund för detta handlingsprogram finns en riskanalys1 som genomfördes år 2012 med en

översyn år 2016.

 2.1 Kortfattad beskrivning av riskbilden
Gislaveds och Gnosjö kommuner präglas av industriverksamhet, både i stor och i mindre skala.

Plastindustrin och metallbearbetning tillsammans med annan tillverknings- och bearbetningsindustri

utgör en central del i industriverksamheten. I kommunerna finns det väsentligt högre industritäthet

än riket i övrigt. Riksvägarna 26 och 27, länsvägarna 151, 152, 153 samt 604 utgör viktiga delar i

infrastrukturen eftersom transporter med lastbil är dominerande. Det är primärt på riks- och

länsvägarna som trafikolyckorna förekommer men behovet av losstagning är jämt fördelat på de

stationsområdena i kommunerna. På riks- och länsvägar transporteras dessutom en stor mängd

farligt gods varje år.

Kommunerna korsas av Kust-till-kust-banan i den norra delen och i den södra delen finns

järnvägsförbindelse med Halmstad-Nässjö. På dessa järnvägssträckor förekommer såväl

persontransporter som farligt gods-transporter. I Gnosjö finns en av södra Sveriges större

nöjesanläggningar, High Chaparral.

2.1.1 OLYCKOR MED SKADADE

I kommunerna är fallolyckor en stor anledning till att invånarna skadas varje år. I genomsnitt vårdas

varje år ca 290 av kommunernas invånare på sjukhus minst ett dygn på grund av fall medan 50

personer vårdas minst ett dygn till följd av vägtrafikolyckor. Underlaget för personer som vårdas

minst ett dygn på grund av brand är lågt men kan uppskattas till mellan 5 och 10 personer per år.

2.1.2 OLYCKOR MED OMKOMNA

Kommunerna är de senaste åren relativt sett väl förskonad från olyckor med dödlig utgång.

Underlaget är litet och därför kan antalet förändras drastiskt år för år, men i genomsnitt under åren

2010-2014 omkom 15 personer per år till följd av olyckor. Av dessa omkom ungefär 3-4 personer/år

till följd av fall och en person/år i trafiken.

Vad avser suicidfrekvensen så har Gislaved och Gnosjö kommuner i genomsnitt ungefär 5-8

fullbordade suicid per år, men denna siffra kan förändras mycket från år till år. Till detta kan läggas

ett antal suicidförsök som inte fullbordas, men som ändå kan orsaka skada och psykiskt lidande hos

den drabbade och dess nårstående. Det finns troligen ett stort antal händelser där polis, ambulans

och räddningstjänst aldrig blivit larmade på.

Närheten till naturen lockar många turister och fritidsboende varje år. Här finns ett stort antal sjöar

och vattendrag, där Nissan och Bolmen är bland de mest kända. Drunkningsolyckor med omkomna

är sällsynta, men i de fall de inträffar kan även de märkbart påverka statistiken över omkomna under

ett år.

Figur 2.1. Andelen bränder i byggnader för Gislaved, Gnosjö och riket, fördelat på olika byggnadstyper, i procent.
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Statistik för åren 2012-2015.

2.1.3 INDUSTRIER OCH FARLIG VERKSAMHET

Sysselsättningen i kommunen domineras av industrin vilket också avspeglar sig i antalet bränder per

år. Bränder i industrier riskerar att påverka omgivningen till stor del, därför prioriteras det

förebyggande arbetet högt.

I Gislaveds kommun finns två industrier med så kallad farlig verksamhet enligt LSO; Recticel AB och

Plating On Plastic AB. I Gnosjö kommun är det Schlötter AB som har motsvarande klassning. Utöver

dessa finns andra industrier, bland annat för ytbehandling, som hanterar farliga ämnen i olika

omfattning. För Schlötter och Recticel finns planer för räddningsinsats framtagna.

 2.2 Räddningsinsatser
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö larmas årligen till ungefär 600 händelser i Gislaveds och Gnosjö

kommuner (genomsnitt för åren 2013-2015). Automatlarm utan brand/gas dominerar orsakerna till

insatser därefter följer trafikolyckor, brand i byggnad, brand ej i byggnad och övriga olyckor

(vattenskador, hot om suicid, hjärtstoppslarm med flera).

Figur 2.2. Sammanfattning över räddningstjänstens insatser åren 2012-2015

Merparten av olyckorna hanteras genom att en eller två räddningsstationer larmas ut. Varje år

inträffar dock ett antal olyckor av mer allvarlig karaktär, där påverkan på individer, organisationer

eller samhällen blir eller riskerar att bli mycket stor. Till de mer allvarliga olyckorna räknas till

exempel omfattande industribränder, utsläpp av farligt ämne i eller invid vattendrag eller vattentäkt,

större skogs- och markbränder och dödsolyckor.
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 2.3 Omvärldsperspektiv
Befolkningsprognoserna visar att det i framtiden troligen kommer att bli fler äldre och färre unga. En

av konsekvenserna av detta blir att andelen äldre som bor hemma följaktligen också blir fler. Utifrån

nu gällande statistik är personer över 65 år överrepresenterade i dödsbrandsstatiken. Till stor del

berör detta Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete men behovet finns även att beakta

detta ur ett operativt perspektiv. Då äldre är överrepresenterade i dödsbränder medför det en

utmaning i att snabbare får larm och snabbare vara på plats hos den med hjälpbehov även i

kommunens ytterområde. Se figur 2.2

Figur 2.2. Det är främst personer över 65 år som omkommer i bränder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har låtit Kairos Future1 göra en framtidsstudie

för kommunal räddningstjänst. Studien pekar på att räddningstjänsten behöver skapa nya samarbeten

med fler aktörer för att möta framtidens oönskade händelser. Bland de tendenser som rapporten

visar på är, att klimatförändringarnas negativa effekter kommer att bli allt mer märkbara och mer

resurskrävande. Exempel på dessa negativa effekter är extrem torka och skyfall. Rapporten visar

även på en ökad risk för terrordåd. För att hantera det ökade terrorhotet behövs nya strategier för

att förvänta sig det oväntade samt att snabbt kunna samordna en stor mängd resurser, för att möta

ett stort hjälpbehov.

 2.4 Sammanvägd riskbild
Den dominerande orsaken till att personer från kommunerna vårdas på sjukhus är fallolyckor, inte

brand och trafikolyckor. För att möta riskerna med en allt större andel äldre i samhället behövs

individanpassat skydd. Det kan exempelvis handla om speciella brandvarnare för hörselskadade och

ett ökat, samarbete med hemtjänst, stadsplanerare, byggare etc. för att minska riskerna för äldre.

En effekt av klimatförändringarna som märkts av i kommunerna är låga grundvattennivåer samt

problem vid skyfall och höga flöden. För att minska de negativa effekterna av dessa behöver

problematiken lyftas fram i ett tidigare skede i samhällsplaneringsprocessen.

Det finns även tendenser till att personer som saknar tillgång till det svenska språket också saknar

grundläggande kunskaper om hur de kan skydda sig mot brand och olyckor. För att möta denna

problematik behövs goda relationer mellan dessa individer och räddningstjänsten.

 3. MÅLSÄTTNINGAR

 3.1 Nationella mål
I propositionen till Lag om skydd mot olyckor beskrivs målsättningen att

”… färre skall dö, färre skall skadas och mindre skall förstöras .”

I lagen anges i 1 kap 1 § att syftet med lagen är:

”att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till

de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”
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Vidare i 1 kap. 3 §:

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.”

 3.2 Fullmäktiges övergripande inriktning
Alla som bor, verkar eller vistas i Gislaved och Gnosjö kommun ska, relativt jämförbara

kommuner, erbjudas en ständigt bättre förmåga att begränsa och hantera inträffade olyckor.

 3.3 Räddningsnämndens grunduppdrag
Nämndens mål för räddningstjänstens operativa förmåga finns beskrivet i Bilaga 1. För att kunna mäta

om man uppnått målen eller är på väg att uppnå dem finns ett antal indikatorer framtagna. Dessutom

finns det styrdokument från Gislaveds kommun som ger direktiv kring ekonomis styrning,

internkontroll mm.



HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSINSATS MOT OÖNSKADE HÄNDELSER I GISLAVED OCH GNOSJÖ KOMMUNER

12 [25] Antagen KF, Gislaved 2017-xx-xx § yy
Antagen KF, Gnosjö 2017-xx-xx § yy

 4. FÖRMÅGEBESKRIVNINGAV GRUNDUPPDRAGET
Nedan följer en beskrivning av den beredskap och förmåga hos de som bor, verkar eller vistas i

Gislaveds och Gnosjö kommun kan förvänta sig. I kommunens övergripande mål och strategier för

skydd mot olyckor anges på ett övergripande sätt vilken förmåga som ska upprätthållas.

Räddningsstyrkan ska upprätthålla en förmåga som består av täckning och insatsförmåga. Med

täckning menas den tid inom vilken enheter (sammansättning av fordon, materiel och kompetens)

kan nå olika delar av kommunen. Insatsförmågan utgörs av den samlade förmågan hos de taktiska

enheterna och övergripande ledning. Nomenklaturlista finns i bilaga 4. Karta som visar på ett

insatsområde inom 10 min beskrivs i bilaga 3.

Vilken förmåga som räddningsstyrkorna ska ha styrs av kommunernas riskbild. Kompenskrav

regleras av styrdokument inom Räddsam F och lokala behov. Riskbilden styr även placeringen av de

taktiska enheterna och det material som medföljer de taktiska enheterna. Räddningstjänstens

förväntade förmågor finns beskrivna i räddningsnämndens mål för verksamheten i bilaga 1. Genom

att ingå avtal om hjälp vid räddningsinsats med andra kommuner/förbund så ökas tryggheten för de

som vistas i våra kommuner. Bilaga 2 visar dessa avtal.

 4.1 Jour- och beredskapsstyrkornas placering och bemanning

4.1.1 DIMENSIONERANDE FÖRMÅGOR

 Grundbemanningen är att det ska finnas 33 personer i jour eller beredskap för
utryckningstjänst. Utöver detta tillkommer ledningsenheten ”brandingenjör i beredskap” som
delas med Värnamo kommun. Bemanningen inom deltidsorganisationen ska upprätthållas till
minst 90 % av tiden över året. I de undantagsfall en förändring behöver ske ska denna, i
möjligaste mån, kompenseras med annan förmåga. Bemanningen ska återgå i
ursprungsnivå så snart det är möjligt. Räddningschef, eller av denne utsedd, får besluta
om tillfällig sänkning av beredskapsnivån om det finns särskilda skäl på grund av hastigt
uppkommen händelse. Bemanningen kan periodvis förändras om det inte är möjligt att
upprätthålla nivån. I de fallen ska räddningsnämndens ordförande besluta om förändringen
efter samråd med vice ordförande.

 Livräddande insats med rökdykning ska kunna påbörjas inom 10 minuter i Gislaved,
Anderstorp, Smålandsstenar, Hestra, Gnosjö och Hillerstorp.

 Förmåga att verka som losstagningsenhet för personbilar/motsvarande ska finnas i
kommunerna.

 Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö ingår i ett övergripande samarbete för systemledning
inom RäddSam F.

 Operativt ledningsstöd vid större insatser erhålls inom ramen för samarbetet inom RäddSam
F och/eller i samverkan med andra kommuner.

 Räddningsstationer finns i Gislaved/Anderstorp, Gnosjö, Smålandsstenar, Hillerstorp, Hestra,

Reftele samt i Burseryd, se figur 4.1.

 Insatstiden för ledningsenheten yttre befäl är 30 minuter till de tätorter som har
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räddningsstationer i Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Figur 4.1, Räddningsstationernas placering i Gislaved och Gnosjö kommuner. Bredaryd ligger i Värnamo kommun.

Genom räddningsstationernas placering kan mer än 75 % av kommuninvånarna förväntas få en

räddningsinsats inom 20 minuter. Detta gäller vid normalläge. Se figur 4.2, 4.3 och bilaga 3.
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Figur 4.2. Översiktsbild. Räddningstjänsten når de markerade områdena inom 10 minuter från larm under normala

förhållanden. För deltidsstyrkorna gäller 6 minuter anspänningstid och 4 minuter körtid. För heltidsstyrkan gäller 1,5

minuters anspänningstid med 8,5 minuters körtid. Observera att Bredaryd tillhör Värnamo kommun.
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Figur 4.3. Översiktsbild. Räddningstjänsten når de markerade områdena inom 20 minuter från larm under normala

förhållanden. För deltidsstyrkorna gäller 6 minuter anspänningstid och 14 minuter körtid. För heltidsstyrkan gäller 1,5

minuters anspänningstid med 18,5 minuters körtid. Det mörkare området är heltidsorganisationens räckvidd.
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 4.2 Planerade förmågor
Under handlingsprogrammets giltighetstid ska följande förmågor anskaffas

- Minskad responstid genom ökat samarbete med andra organisationer
Samhällets insatser mot bränder och andra olyckor ska vara kostnadseffektiva och snabba. Att
larma rätt antal och rätt sammansättning av resurser är viktigt för att snabbt bryta
skadeutvecklingen och därmed minska samhällskostnaden. Om andra organisationer/enskilda
kan respondera på larm ökar förutsättningarna för ett snabbare stöd till den hjälpbehövande.
Under programperioden ska därför denna förmåga utvecklas.

- Ökad förmåga att hantera stora händelser
Klimatförändringar och förändrad säkerhetspolitisk omvärld gör att sannolikheten ökar för stora
händelser, även antagonistiska. Dessa kan kräva omfattande räddningsinsatser, såväl resurs- som
ledningsmässigt. Under programperioden ska därför räddningstjänstens egen förmåga att leda
och genomföra effektiva insatser vid naturolyckor och masskadehändelser öka.

 4.3 Insatsförmåga vid stora olyckor och katastrofer
Stora olyckor kräver stor förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. Dessa olyckor

belastar kommunen i sin helhet och kräver samverkan med många myndigheter och organisationer. I

Jönköpings län finns en samlad förmåga att etablera ledning, stöd med ledning och räddningsresurser

för att klara stora eller många samtidiga olyckor. Olyckor med katastrofala följder inträffar mycket

sällan men har så stora konsekvenser att samhället ändå måste ha en viss förmåga att klara främst

livräddning. Vid denna typ av olyckor krävs stora räddningsresurser från hela Sverige och troligen

hjälp från utlandet.

 4.4 Operativt samarbete
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö har avtal med andra räddningstjänster och organisationer om

utbyte av resurser vid räddningsinsatser. Idag sker huvuddelen av detta utbyte inom ramen för

samarbetet i RäddSam F men operativ samverkan sker även med andra kommuner och förbund i

närområdet. Se bilaga 2.

 4.5 Livräddning med hjälp av räddningstjänstens höjdutrustning
Inom Gislaveds och Anderstorps tätort tillhandahåller räddningstjänsten möjlighet till nödutrymning

via höjdfordon från fönster eller balkong. Fönsteröppningens nederkant eller balkongräckets

överkant får ligga högst 23 meter över marknivån. Särskild räddningsväg och uppställningsplats ska

finnas om inte åtkomlighet till byggnad finns via ordinarie gatunät. Särskild räddningsväg och

uppställningsplats för höjdfordon ska vara utformad enligt gällande byggregler. I de fall höjdfordonet

är upptaget på larm så återställs inte förmågan till Gislaved och Anderstorp.

Samtliga tätorter med brandstation tillhandahåller möjlighet till nödutrymning via fönster eller

balkong med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegutrustning. Fönsteröppningens nederkant eller

balkongräckets överkant får ligga högst 11 meter över marknivån. I Smålandsstenar finns

stegutrustning som ger möjlighet till nödutrymning från högst 14 meter över marknivå till

fönsteröppningens underkant eller balkongräckets överkant. Uppställningsplats för bärbar

stegutrustning ska utformas enligt gällande byggregler.
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Räddningstjänsten förfogar inte över och avser inte skaffa sig förmåga att undsätta personer från

vindkraftverk.

 4.6 Uthållighet och redundans i beredskap
Vid pågående långvarig räddningsinsats ska beredskap för andra larm inom respektive

räddningsstations släckområde finnas i skälig omfattning. Vid annan samtidigt pågående

räddningsinsats ska det vara en strävan att upprätthålla den dubbla insatstiden i tätorter med

räddningsstation.

Vid omfattande insatser inom och utom länet har räddningschef i beredskap för Jönköpings län

(RCB) mandat att tillfälligt förflytta kommunens räddningsstyrkor och insatsledning för att utjämna

den samlade insatsförmågan i länet. Vid behovet har RCB att beakta RäddSam Fs styrdokument för

ledning med tillhörande lokala anvisningar utfärdade av lokal räddningschef.

 4.7 Insatsförmåga under höjd beredskap
Vid ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ska handlingsprogrammet kompletteras och anpassas så att

det också omfattar räddningstjänst under höjd beredskap. Vid höjd beredskap kommer varje

räddningsstyrka utrustas i större utsträckning och beredskapsnivån öka så att styrkan kan agera

självständigt i större utsträckning för att minska sårbarheten. Vid behov kan intensivutbildning av ny

personal och uppdatering av före detta anställda bli nödvändig.

 4.8 Stödsystem

4.8.1 ALARMERING AV RÄDDNINGSSTYRKA

Besvarande av nödanrop 112 och utalarmering av räddningstjänsten utförs enligt avtal av SOS Alarm

i Jönköping eller motsvarande larmmottagare. Efter mottagning av inkommande 112-samtal eller

automatiska larm så larmar larmoperatören enligt aktuell larmplan. Vid störningar i teletrafiken finns

möjligheter för de enskilde att få hjälp av en räddningsstyrka via larmskåp på respektive

räddningsstation.

4.8.2 VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN

Signalen ”Viktigt meddelande” ska med hjälp av systemet för utomhusvarning kunna ges
inom Gislaveds och Smålandsstenars tätort. Signalen ska kunna utlösas från SOS Alarm eller från
räddningsstationen i Gislaved. Räddningstjänsten svarar för drift och underhåll av varningssystemet
enligt avtal med staten. Varning via media sker med hjälp av SOS Alarm och Sveriges radio.

 5. OLYCKSFÖRLOPPSUTREDNINGAR
Olycksförloppsutredningar, analys av händelserapporter och insatsutvärderingar ska ske kontinuerligt

för att utveckla verksamheten och är en del i verksamhetens ständiga förbättringsarbete. Arbetet

med ständiga förbättringar ske i enlighet med Gislaveds kommuns styrmodell.

Alla händelser rapporteras till MSB via räddningstjänstens verksamhetssystem. Fördjupade
utredningar sker vid olycka av särskilt intresse.





HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSINSATS MOT OÖNSKADE HÄNDELSER I GISLAVED OCH GNOSJÖ KOMMUNER

18 [25] Antagen KF, Gislaved 2017-xx-xx § yy
Antagen KF, Gnosjö 2017-xx-xx § yy

 6. FÖRSÖRJNING AV VATTEN TILL BRANDSLÄCKNING
OCH TILL FASTA SLÄCKSYSTEM

 6.1 Målsättning brandpostnät
Kommunernas huvudmän för vatten- och avloppsnätet (VA) ansvarar för att vatten till

brandsläckning finns tillgängligt i brandpostsystem, branddammar och pumpplatser. I kommunerna

tillämpas det så kallade alternativsystemet för brandvattenförsörjning. Detta innebär att

brandpostsystemet kan glesas ut i vissa områden samtidigt som räddningstjänsten har tillgång till

bemannade tankbilar. Huvudmannen för VA redovisar löpande vilka områden som berörs av

alternativsystemet.

Huvudmannen för VA ska tillhandahålla vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens

utrustning samt vatten för sprinkleranläggningar där förutsättningar finns. Miniminivån utgörs av

VAV-publikationerna VAV P83 Allmänna vattenledningsnät samt VAV P76 Vatten till brandsläckning .

Avvikelser från detta beskrivs i Plan för brandvattenförsörjning som kontinuerligt uppdateras av

räddningstjänsten och VA-huvudmannen men beslutas av räddningschefen, se kompletterande

dokument.

 6.2 Vatten för sprinkleranläggningar
För att möjliggöra ett bra brandskydd i befintliga byggnader samt vid nybyggnation ska kommunen

verka för bra förutsättningar för anslutning av sprinkler till kommunens vattenledningsnät enligt

nedan.

I Gislaveds och Gnosjö kommuner bör förutsättningar finnas i alla nya områden för bostäder att

ansluta en sprinkler i riskklass L enligt SBF 120, regler för automatiskt vattensprinklersystem vilket

innebär ett flöde på ca 10 l/s vid 3 bar. Exempel på verksamheter i riskklass L är gruppboende,

förskolor och andra boendeformer.

I nya områden för verksamheter där exempelvis skolor kan vara aktuella att bygga bör

förutsättningar finnas för att ansluta en sprinkler i riskklass N1 enligt SBF 120, regler för automatiskt

vattensprinklersystem vilket innebär ett flöde på 20 l/s vid 4 bar.

I befintliga områden bör ovanstående förutsättningar vidmakthållas.

Vid anslutning av sprinkler till kommunens vattenledningsnät ska ägaren till sprinkleranläggningen

vidta åtgärder för att säkerställa hög säkerhet mot föroreningar. SBF 142:1 eller motsvarande

standard ska följas.


 7. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Handlingsprogrammet ska utvärderas efter avslutad mandatperiod. Räddningsnämnden ansvarar för

att uppföljning, utvärdering och revidering genomförs.
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 BILAGA 1. RÄDDNINGSNÄMNDENS GRUNDUPPDRAG
FÖR OPERATIVA RÄDDNINGSINSATSER

Mål utifrån handlingsprogrammet fastställs årligen av räddningsnämnden. Utöver nedanstående finns
budgetmål och indikatorer som regleras inom Gislaveds kommun.

Fullmäktiges övergripande uppdrag för räddningstjänsten

Alla som bor, verkar eller vistas i Gislaveds och Gnosjö kommuner ska, relativt jämförbara kommuner,

erbjudas en ständigt bättre förmåga att begränsa och hantera inträffade olyckor.

Räddningsnämndens konkretisering

"Alla som bor, verkar och vistas i Gislaveds och Gnosjö kommun..."

En god service till alla medborgare eller besökare uppnås genom att;
 alla bemöts med respekt och öppenhet.
 den drabbade ska vara i fokus före, under och efter olyckan.

"... erbjudas en ständigt bättre förmåga att begränsa och hantera inträffade olyckor"

Med att erbjudas menas att;

 det är alltid den enskilde som har det primära ansvaret för sitt egna skydd.
 avtal och samverkan upprättas med andra samhällsaktörer i syfte att hjälpa den drabbade på

ett kostnadseffektivt sätt.

En ständigt bättre förmåga uppnås genom att;

 utbildnings- och övningsverksamheten ska bygga på evidensbaserade och väl beprövade
metoder.

 utveckling och effektivisering av verksamheten är en del i dagliga arbetet.
 räddningstjänsten ska vara transparant för intern och extern granskning.
 heltidsanställda brandmän, styrkeledare ska ha en adekvat övningstid (med inriktning mot

skadehjälpande insats) som är minst 150 timmar/år.
 personal anställda enligt RIB-avtalet ska ha en adekvat övningstid på minst 50 timmar/år.
 BIB och Yttre befäl ska ha en adekvat övningstid på minst 100 timmar/år.
 olycksfalls- och insatsutredningar genomförs och resultatet implementeras i verksamheten.

 varje olycka som föranleder räddningsinsats ska utvärderas eller granskas utifrån ett
lärandeperspektiv. Erfarenheterna ska återkopplas inom organisationen och till andra
organisationer.
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En god förmåga att begränsa en olycka uppnås genom att;

 verksamhetens inriktning är att begränsa skador på liv, egendom och miljö.
 organisationens utrustning, medarbetarnas kompetens och förberedelsesarbetet inför en

räddningsinsats ska speglas av kommunernas riskbild.
 skadeutvecklingen ska brytas i direkt anslutning till räddningstjänstens framkomst.
 steglivräddning ska kunna utföras av utryckningsstyrkor från alla räddningsstationer.
 brandspridning från drabbade brandceller ska inte ske efter räddningstjänstens framkomst.
 ytvattenlivräddning ska kunna genomföras av alla räddningssstyrkor.
 utrustning och kompetens gällande skogsbrand ska finnas i organisationen.

En god förmåga att hantera en olycka nås genom att

 kompetens och utrustning att hantera omfattande utsläpp av farligt ämne genom kemdykning
ska finnas, i egen regi eller via samarbete med andra räddningstjänster. Varje
räddningsstation ska ha kompetens och utrustning att påbörja ett omedelbart
skadeavhjälpande arbete inom 10 minuter.



HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSINSATS MOT OÖNSKADE HÄNDELSER I GISLAVED OCH GNOSJÖ KOMMUNER

21 [25] Antagen KF, Gislaved 2017-xx-xx § yy
Antagen KF, Gnosjö 2017-xx-xx § yy

 BILAGA 2. ÖVERSIKT PÅ INGÅNGNA1 AVTAL MED ALLA
ANGRÄNSANDE RÄDDNINGSTJÄNSTER

Tabell B2.1. Kompletterande tabell

Kommun/förbund Avtalets geografiska omfattning

Jönköping2
Hestra larmas till Jönköpings kommuns sydvästra

delar. Norra Unnaryd larmas till Gislaveds kommuns

nordliga delar.

Vaggeryd3

Skillingaryd stödjer räddningstjänsten Gislaved-

Gnosjö i nordöstra delarna av Gislaved och Gnosjö

kommuner.

Hillerstorp stödjer Vaggeryds kommun.

Värnamo4
Larmzonerna för förstastyrkan överlappar

kommungränserna vid flera platser.

Hylte

Samarbete i både östra och västra delen av

kommungränsen. Unnaryd stödjer i SÖ och

Burseryd stödjer i SV.

Hylte stödjer Smålandsstenar.

Räddningstjänsten Väst Burseryd och Fegen larmas i gemensamt område.

Södra Älvsborgs

Räddningstjänstförbund

Burseryd stödjer Svenljunga kommun och Hestra

stödjer Tranemo kommun mot Grimsås.

Gislaved stödjer Tranemo kommun.



HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSINSATS MOT OÖNSKADE HÄNDELSER I GISLAVED OCH GNOSJÖ KOMMUNER

22 [25] Antagen KF, Gislaved 2017-xx-xx § yy
Antagen KF, Gnosjö 2017-xx-xx § yy

 BILAGA 3. ÖVERSIKT AV INSATSTIDERNA FÖR
RESPEKTIVE ORT MED RÄDDNINGSSTYRKA

Figur B3.1. Insatstid 10 min för Gislaved och Anderstorp. Bilden visar en anspänningstid 2,0 min (mot

verklighetens 1,5 min), körtid 8,0 min.

Figur B3.2. Insatstid 10 min för Burseryd, Smålandstenar och Reftele. Bilden visar en anspänningstid 6,0

min, körtid 4,0 min
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Figur B3.3. Insatstid 10min för Hestra. Bilden visar en anspänningstid 6,0 min, körtid 4,0 min

Figur B3.4. Insatstid 10min för Gnosjö och Hillerstorp. Bilden visar en anspänningstid 6,0 min, körtid 4,0

min
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 BILAGA 4. DEFINITIONEROCH ORDLISTA

Anspänningstid Tid från larm till att enheten lämnar räddningsstationen/uppehållsplatsen för att avhjälpa den

oönskade händelsen.

BIB Brandingenjör i beredskap. Tjänsten bygger på ett samarbete mellan Gislaved-Gnosjö och Värnamo.

BmD Brandman i beredskapsstyrka. Deltidsanställd enligt RIB-avtalet.

BmH Brandman i jourtjänst. Heltidsanställd.

CBRN-E Benämning för kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen.

Första

insatsperson, FIP

Räddningstjänstpersonal som åker direkt till skadeplats.

FSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

F-samverkan Samarbete mellan Räddsam F, Region Jönköpings län, Polisen och Länsstyrelsen för Jönköpings län

och Försvarsmakten.

HP Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, för förebyggande verksamhet och

räddningsinsatser.

Insatsledare, IL Ansvarar för att leda/ stödja styrkeledare i det operativa skadeavhjälpande arbetet. Är en del i ett

ledningsteam vid insatsledning. Är en av tre ledningsenheter i region syd, RäddSam F.

Insatsledning Samordnar det skadeavhjälpande arbetet på skadeplats. Kan bestå av flera personer i ett

ledningsteam.

Insatstid Tid från att larmet mottagets och att enheten är på skadeplats.

IVPA Larm i väntan på ambulans. Exempel på IVPA-larm är när räddningsstyrkor larmas på hjärtstopp.

Ledningsenhet, LE Kan leda eller bistå räddningsledaren vid en större insats.

LBE Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara.

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, se mer på http://www.msb.se.

Nivåutlarmning Rätt antal och sammansättning av enheter ska larmas vid respektive skadehändelse för att avhjälpa

skadan. Hjälpbehovet ska vara det styrande.

Olycka Händelseförlopp med många orsaker som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller

miljö.

PBL Plan- och bygglagen (2010:900).

PDCA Arbetsmetod som är uppdelad i momenten Plan-Do-Check-Act d.v.s. planera, genomföra,

utvärdera och korrigera.

POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande. Organisation för att stödja de drabbade vid allvarlig

händelse. Oftast i kommunal regi.

http://www.msb.se
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Räddningschef

i beredskap, RCB

Här menas den länsgemensamma räddningschefen i beredskap som har delegation från länets alla

räddningschefer. Arbetar primärt med systemledning.

Räddningspersonal

i beredskap, RIB

Deltidsanställd personal som har beredskap motsvarande var tredje i eller fjärde vecka. Kallas även

brandman deltid (BmD) eller styrkeledare deltid (SLd).

Räddningsinsats Insats enligt LSO av statlig eller kommunal räddningstjänstorganisation i syfte att rädda liv, egendom

och miljö. Kriterier för räddningsinsats är;

1. Det hotade intressets vikt

2. Behovet av ett snabbt ingripande

3. Kostnaderna för insatsen

4. Omständigheterna i övrigt

Räddningsenhet, RE Omfattar 4-5 personer med kompetens att hantera en släckbil enligt Räddsam Fs uppgiftskatalog.

RäddSam F Samarbetsorganisation för räddningstjänster som omfattar alla kommuner i Jönköpings län samt

Ydre kommun i Östergötland. Även SOS Alarm är medlem i Räddsam F.

Samhällskostnad Sammanlagd kostnad för samhället. Omfattar kostnader för sjukskrivningar, rehabilitering,

produktionsbortfall m.m. vid personskador, när enskildas egendom skadas eller vid driftsstopp.

Styrkeledare, SL Leder normalt en enskild styrka på 2-5 personer. Arbetar primärt med uppgiftsledning.

SÄRF Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Ansvarar för räddningstjänst i Borås, Mark, Bollebygd,

Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo kommuner.

SRVFS Räddningsverkets föreskrifter. Räddningsverket lades ned 2008-12-31 och MSB bildades 2009-01-

01. Såvida föreskrifterna inte är upphävda så gäller de fortfarande.

Systemledning Omfattar att löpande definiera, värdera och bestämma hela organisationens roll i förhållande till

situationen och andra organisationer i samhället. Beslutsdomänen ”systemledning” ska se till att det

totala hjälpbehovet blir tillgodosett. En väsentlig del av systemledningen är att få systemet som

helhet att fungera som en del av samhällets totala krishanteringssystem.

Uppgiftsledning Beslutsdomänen ”uppgiftsledning” leder en organisatorisk del i utförandet av tilldelad uppgift. Det

kan vara att styra en sektor, en funktion eller annan tilldelad uppgift.

Vattenenhet, VE Omfattar 1-2 personer med kompetens att hantera en tankbil och motorspruta enligt Räddsam Fs

uppgiftskatalog.

VAV Svenskt Vattens anvisningar för bland annat brandpostsystem.

Yttre Befäl, YB Ansvarar för att leda eller stödja styrkeledare i det operativa skadeavhjälpande arbetet. Är en del i

ett ledningsteam vid insatsledning. Är en av tre ledningsenheter i region syd, RäddSam F. Motsvarar

ledningsnivå insatsledare i RäddSam F nomenklatur.
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1. INLEDNING 
Varje dag inträffar många oönskade händelser som på något sätt behöver hanteras. Det handlar om 

trafikolyckor, bränder och suicid mm. Lidandet för de direkt och indirekt drabbade är stort. 

Samhällets kostnader för förstörd egendom, produktionsbortfall och sjukhuskostnader kan räknas i 

hundratals miljarder kronor. Detta handlingsprogram beskriver hur Räddningsnämnden för Gislaveds 

och Gnosjö kommuner ska arbeta för att minska konsekvenserna av en oönskad händelse.   

Den 1 januari 2004 trädde Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Förordning 

(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) i kraft. LSO ersatte Räddningstjänstlagen (1986:1102) och 

ställer tydliga krav på den enskilde och dennes ansvar att skydda sig mot olyckor. Med den enskilde 

avses såväl privatpersoner, företag, myndigheter som organisationer.  

LSO innebär målstyrning med nationella mål för kommunernas arbete som ska kompletteras med 

lokala verksamhetsmål för att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. I LSO står 

följande att läsa i 1 kap. 1 §:  

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv 

och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 

förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Detta innebär att kommunerna mot bakgrund av de lokala förhållandena, som exempelvis risker och 

befolkningsstruktur, har ett ansvar att hantera de olyckor som inträffar inom det geografiska 

områdesansvaret. Syftet med detta handlingsprogram står skrivet i LSO 3 kap, 8§: 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet 

skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som 

finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet 

skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för 

att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser 

kommunen har och avser att skaffa sig. 

Detta dokument beskriver förutsättningarna för Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö fram till år 2019.  
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1.1. Fakta om kommunerna  

Gislaved kommun har ungefär 29 000 invånare fördelat på åtta tätorter där Gislaved och Anderstorp 

är de största, med vardera drygt 9 900 respektive 4 900 invånare. Av befolkningen bor 80 procent i 

någon av de åtta tätorterna, vilka är markerade på kartan. Kommunen korsas av flera viktiga riks- och 

länsvägar samt har järnvägsförbindelser i norr och söder. Sysselsättningen i kommunen präglas av 

tillverkningsindustri i olika former. Se figur 1.1. 

Gnosjö kommun har ungefär 9 500 invånare. Kommunen korsas av flera viktiga länsvägar samt har 

järnvägsförbindelse genom Kust-till-Kust-banan. Gnosjö och Hillerstorp är de två största tätorterna, 

med vardera ungefär 4 400 respektive 1 700 invånare. Övriga tätorter är Nissafors, Åsenhöga, 

Marieholm, Törestorp och Kulltorp. Sysselsättningen i kommunen präglas av tillverkningsindustri i 

olika former. Se figur 1.1 

   

  

Figur 1.1. Karta över Gislaved och Gnosjö kommuner 
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1.2 Kommunernas organisation för räddningstjänst 

Gislaveds och Gnosjö kommuner har sedan 1 januari 2011 en gemensam nämnd för 

räddningstjänsten. I nämnden finns tre ledamöter från vardera kommunen. Ordföranden kommer 

från Gislaveds kommun och vice ordförande kommer från Gnosjö kommun.   

Samarbetet är formaliserat genom avtal där Gislaved är värdkommun. Detta innebär att all personal 

är anställd i Gislaveds kommun.  

1.3 Avgränsningar 

Inriktningen för detta handlingsprogram är de olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Det 

förebyggande arbetet för att minska olyckor beskrivs i det gemensamma ”Handlingsprogram för 

olycksförebyggande verksamhet 2017-2019”.  

En avgränsning i handlingsprogrammet är att antalet skadade och omkomna kommuninvånare avser 

folkbokförda i kommunen, vilket innebär att själva olyckorna i vissa fall kan ha inträffat utanför 

kommunens gränser.  
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2. KOMMUNERNAS RISKBILD 
Som grund för detta handlingsprogram finns en riskanalys1 som genomfördes år 2012 med en översyn 

år 2016.  

2.1 Kortfattad beskrivning av riskbilden 

Gislaveds och Gnosjö kommuner präglas av industriverksamhet, både i stor och i mindre skala. 

Plastindustrin och metallbearbetning tillsammans med annan tillverknings- och bearbetningsindustri 

utgör en central del i industriverksamheten. I kommunerna finns det väsentligt högre industritäthet 

än riket i övrigt. Riksvägarna 26 och 27, länsvägarna 151, 152, 153 samt 604 utgör viktiga delar i 

infrastrukturen eftersom transporter med lastbil är dominerande. Det är primärt på riks- och 

länsvägarna som trafikolyckorna förekommer men behovet av losstagning är jämt fördelat på de 

stationsområdena i kommunerna. På riks- och länsvägar transporteras dessutom en stor mängd farligt 

gods varje år.  

Kommunerna korsas av Kust-till-kust-banan i den norra delen och i den södra delen finns 

järnvägsförbindelse med Halmstad-Nässjö. På dessa järnvägssträckor förekommer såväl 

persontransporter som farligt gods-transporter. I Gnosjö finns en av södra Sveriges större 

nöjesanläggningar, High Chaparral.  

2.1.1 OLYCKOR MED SKADADE 

I kommunerna är fallolyckor en stor anledning till att invånarna skadas varje år. I genomsnitt vårdas 

varje år ca 290 av kommunernas invånare på sjukhus minst ett dygn på grund av fall medan 50 

personer vårdas minst ett dygn till följd av vägtrafikolyckor. Underlaget för personer som vårdas 

minst ett dygn på grund av brand är lågt men kan uppskattas till mellan 5 och 10 personer per år.  

2.1.2 OLYCKOR MED OMKOMNA 

Kommunerna är de senaste åren relativt sett väl förskonad från olyckor med dödlig utgång. 

Underlaget är litet och därför kan antalet förändras drastiskt år för år, men i genomsnitt under åren 

2010-2014 omkom 15 personer per år till följd av olyckor. Av dessa omkom ungefär 3-4 personer/år 

till följd av fall och en person/år i trafiken.  

Vad avser suicidfrekvensen så har Gislaved och Gnosjö kommuner i genomsnitt ungefär 5-8 

fullbordade suicid per år, men denna siffra kan förändras mycket från år till år. Till detta kan läggas ett 

antal suicidförsök som inte fullbordas, men som ändå kan orsaka skada och psykiskt lidande hos den 

drabbade och dess nårstående. Det finns troligen ett stort antal händelser där polis, ambulans och 

räddningstjänst aldrig blivit larmade på.  

Närheten till naturen lockar många turister och fritidsboende varje år. Här finns ett stort antal sjöar 

och vattendrag, där Nissan och Bolmen är bland de mest kända. Drunkningsolyckor med omkomna 

är sällsynta, men i de fall de inträffar, kan även de märkbart påverka statistiken över omkomna under 

ett år.  

 

 

                                                
1 Riskanalys för Gislaved och Gnosjö kommuner, antagen november 2012 
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Figur 2.1. Andelen bränder i byggnader för Gislaved, Gnosjö och riket, fördelat på olika byggnadstyper, i procent. Statistik 

för åren 2012-2015. 

2.1.3 INDUSTRIER OCH FARLIG VERKSAMHET 

Sysselsättningen i kommunen domineras av industrin vilket också avspeglar sig i antalet bränder per 

år. Bränder i industrier riskerar att påverka omgivningen till stor del, därför prioriteras det 

förebyggande arbetet högt.  

I Gislaveds kommun finns två industrier med så kallad farlig verksamhet enligt LSO; Recticel AB och 

Plating On Plastic AB. I Gnosjö kommun är det Schlötter AB som har motsvarande klassning. Utöver 

dessa finns andra industrier, bland annat för ytbehandling, som hanterar farliga ämnen i olika 

omfattning. För Schlötter och Recticel finns planer för räddningsinsats framtagna.  
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2.2 Räddningsinsatser 

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö larmas årligen till ungefär 600 händelser i Gislaveds och Gnosjö 

kommuner (genomsnitt för åren 2013-2015). Automatlarm utan brand/gas dominerar orsakerna till 

insatser därefter följer trafikolyckor, brand i byggnad, brand ej i byggnad och övriga olyckor 

(vattenskador, hot om suicid, hjärtstoppslarm med flera).  

 

Figur 2.2. Sammanfattning över räddningstjänstens insatser åren 2012-2015 

Merparten av olyckorna hanteras genom att en eller två räddningsstationer larmas ut. Varje år 

inträffar dock ett antal olyckor av mer allvarlig karaktär, där påverkan på individer, organisationer 

eller samhällen blir eller riskerar att bli mycket stor. Till de mer allvarliga olyckorna räknas till 

exempel omfattande industribränder, utsläpp av farligt ämne i eller invid vattendrag eller vattentäkt, 

större skogs- och markbränder och dödsolyckor.  
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2.3 Omvärldsperspektiv 

Befolkningsprognoserna visar att det i framtiden troligen kommer att bli fler äldre och färre unga. En 

av konsekvenserna av detta blir att andelen äldre som bor hemma följaktligen också blir fler. Utifrån 

nu gällande statistik är personer över 65 år överrepresenterade i dödsbrandsstatiken. Till stor del 

berör detta Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete men behovet finns även att beakta 

detta ur ett operativt perspektiv. Då äldre är överrepresenterade i dödsbränder medför det en 

utmaning i att snabbare får larm och snabbare vara på plats hos den med hjälpbehov även i 

kommunens ytterområde. Se figur 2.2 

 

Figur 2.2. Det är främst personer över 65 år som omkommer i bränder. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har låtit Kairos Future2 göra en framtidsstudie 

för kommunal räddningstjänst. Studien pekar på att räddningstjänsten behöver skapa nya samarbeten 

med fler aktörer för att möta framtidens oönskade händelser. Bland de tendenser som rapporten 

visar på är, att klimatförändringarnas negativa effekter kommer att bli allt mer märkbara och mer 

resurskrävande. Exempel på dessa negativa effekter är extrem torka och skyfall. Rapporten visar även 

på en ökad risk för terrordåd. För att hantera det ökade terrorhotet behövs nya strategier för att 

förvänta sig det oväntade samt att snabbt kunna samordna en stor mängd resurser, för att möta ett 

stort hjälpbehov. 

2.4 Sammanvägd riskbild 

Den dominerande orsaken till att personer från kommunerna vårdas på sjukhus är fallolyckor, inte 

brand och trafik. För att möta riskerna med en allt större andel äldre i samhället behövs 

individanpassat skydd. Det kan exempelvis handla om speciella brandvarnare för hörselskadade och 

ett ökat, samarbete med hemtjänst, stadsplanerare, byggare etc. för att minska riskerna för äldre. 

En effekt av klimatförändringarna som märkts av i kommunerna är låga grundvattennivåer samt 

problem vid skyfall och höga flöden. För att minska de negativa effekterna av dessa behöver 

problematiken lyftas fram i ett tidigare skede i samhällsplaneringsprocessen.  

Det finns även tendenser till att personer som saknar tillgång till det svenska språket också saknar 

grundläggande kunskaper om hur de kan skydda sig mot brand och olyckor. För att möta denna 

problematik behövs goda relationer mellan dessa individer och räddningstjänsten.  

                                                
2 Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunalräddningstjänstorganisation, MSB Kairos Future 2016 
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3. MÅLSÄTTNINGAR 

3.1 Nationella mål 

I propositionen till Lag om skydd mot olyckor beskrivs målsättningen att 

”… färre skall dö, färre skall skadas och mindre skall förstöras .” 

 

I lagen anges i 1 kap 1 § att syftet med lagen är: 

”att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till 

de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” 

 

Vidare i 1 kap. 3 §:  

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” 

 

3.2 Fullmäktiges övergripande inriktning 

Alla som bor, verkar eller vistas i Gislaved och Gnosjö kommun ska, relativt jämförbara 

kommuner, erbjudas en ständigt bättre förmåga att begränsa och hantera inträffade olyckor. 

 

3.3 Räddningsnämndens grunduppdrag 

Nämndens mål för räddningstjänstens operativa förmåga finns beskrivet i Bilaga 1. För att kunna mäta om 

man uppnått målen eller är på väg att uppnå dem finns ett antal indikatorer framtagna. Dessutom 

finns det styrdokument från Gislaveds kommun som ger direktiv kring ekonomis styrning, 

internkontroll mm. 
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4. FÖRMÅGEBESKRIVNING AV GRUNDUPPDRAGET 
Nedan följer en beskrivning av den beredskap och förmåga hos de som bor, verkar eller vistas i 

Gislaveds och Gnosjö kommun kan förvänta sig. I kommunens övergripande mål och strategier för 

skydd mot olyckor anges på ett övergripande sätt vilken förmåga som ska upprätthållas. 

Räddningsstyrkan ska upprätthålla en förmåga som består av täckning och insatsförmåga. Med 

täckning menas den tid inom vilken enheter (sammansättning av fordon, materiel och kompetens) kan 

nå olika delar av kommunen. Insatsförmågan utgörs av den samlade förmågan hos de taktiska 

enheterna och övergripande ledning. Nomenklaturlista finns i bilaga 4. Karta som visar på ett 

insatsområde inom 10 min beskrivs i bilaga 3.  

 

Vilken förmåga som räddningsstyrkorna ska ha styrs av kommunernas riskbild. Kompenskrav regleras 

av styrdokument inom Räddsam F och lokala behov. Riskbilden styr även placeringen av de taktiska 

enheterna och det material som medföljer de taktiska enheterna. Räddningstjänstens förväntade 

förmågor finns beskrivna i räddningsnämndens mål för verksamheten i bilaga 1. Genom att ingå avtal 

om hjälp vid räddningsinsats med andra kommuner/förbund så ökas tryggheten för de som vistas i 

våra kommuner. Bilaga 2 visar dessa avtal. 

4.1 Jour- och beredskapsstyrkornas placering och bemanning 

4.1.1 DIMENSIONERANDE FÖRMÅGOR 

 Ambitionen är att det ska finnas 33 personer i jour eller beredskap för utryckningstjänst. 

Utöver detta tillkommer ledningsenheten ”brandingenjör i beredskap” som delas med 

Värnamo kommun. Bemanningen inom deltidsorganisationen ska upprätthållas till minst 90% 

av tiden över året. I de fall en förändring behöver ske ska denna, i möjligaste mån, 

kompenserasmed annan förmåga. Bemanningen ska återgå i ursprungsnivå så snart det är 

möjligt.   

 

Räddningschef, eller av denne utsedd, får besluta om tillfällig sänkning av beredskapsnivån om 

det finns särskilda skäl på grund av hastigt uppkommen händelse. Bemanningen kan periodvis 

förändras om det inte är möjligt att upprätthålla nivån. I de fallen ska räddningsnämndens 

ordförande besluta om förändringen.  

 

 Livräddande insats med rökdykning ska kunna påbörjas inom 10 minuter i Gislaved/ 

Anderstorp, Smålandsstenar, Hestra, Gnosjö och Hillerstorp. 

 

 Förmåga att verka som losstagningsenhet för personbilar ska finnas i kommunerna. 

 

 Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö ingår i ett övergripande samarbete för systemledning 

inom RäddSam F.  

 

 Operativt ledningsstöd vid större insatser erhålls inom ramen för samarbetet inom RäddSam 

F och/eller i samverkan med andra kommuner.   

 

 Räddningsstationer finns i Gislaved/Anderstorp, Gnosjö, Smålandsstenar, Hillerstorp, Hestra, 

Reftele samt i Burseryd, se figur 4.1.  

 

 Insatstiden för yttre befäl är 30 minuter till de tätorter som har räddningsstationer i 

Gislaveds och Gnosjö kommuner.  
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Figur 4.1, Räddningsstationernas placering i Gislaved och Gnosjö kommuner. Bredaryd ligger i Värnamo kommun.  

Genom räddningsstationernas placering kan mer än 75 % av kommuninvånarna förväntas få en 

räddningsinsats inom 20 minuter. Detta gäller vid normalläge. Se figur 4.2, 4.3 och bilaga 3.  
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Figur 4.2. Översiktsbild. Räddningstjänsten når de markerade områdena 10 minuter från larm under normala förhållanden. För 

deltidsstyrkorna gäller 6 minuter anspänningstid och 4 minuter körtid. För heltidsstyrkan gäller motsvarande och 1,5 minuters 

anspänningstid med 8,5 respektive körtid. 
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Figur 4.3. Översiktsbild. Räddningstjänsten når de markerade områdena 20 minuter från larm under normala förhållanden. För 

deltidsstyrkorna gäller 6 minuter anspänningstid och 4 minuter körtid. För heltidsstyrkan gäller motsvarande och 1,5 minuters 

anspänningstid med 8,5 körtid. 
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4.2 Planerade förmågor 

Under handlingsprogrammets giltighetstid ska följande förmågor anskaffas 

 

- Minskad responstid genom ökat samarbete med andra organisationer 

Samhällets insatser mot bränder och andra olyckor ska vara kostnadseffektiva och snabba. Att 

larma rätt antal och rätt sammansättning av resurser är viktigt för att snabbt bryta 

skadeutvecklingen och därmed minska samhällskostnaden. Om andra organisationer/enskilda kan 

respondera på larm ökar förutsättningarna för ett snabbare stöd till den hjälpbehövande. Under 

programperioden ska därför denna förmåga utvecklas.  

 

- Ökad förmåga att hantera stora händelser 

Klimatförändringar och förändrad säkerhetspolitisk omvärld gör att sannolikheten ökar för stora 

händelser, även antagonistiska. Dessa kan kräva omfattande räddningsinsatser, såväl resurs- som 

ledningsmässigt.  Under programperioden ska därför räddningstjänstens egen förmåga att leda 

och genomföra effektiva insatser vid naturolyckor och masskadehändelser öka.  

4.3 Insatsförmåga vid stora olyckor och katastrofer 

Stora olyckor kräver stor förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. Dessa olyckor 

belastar kommunen i sin helhet och kräver samverkan med många myndigheter och organisationer. I 

Jönköpings län finns en samlad förmåga att etablera ledning, stöd med ledning och räddningsresurser 

för att klara stora eller många samtidiga olyckor. Olyckor med katastrofala följder inträffar mycket 

sällan, men har så stora konsekvenser, att samhället ändå måste ha en viss förmåga att klara främst 

livräddning. Vid denna typ av olyckor krävs stora räddningsresurser från hela Sverige och även hjälp 

från utlandet. 

4.4 Operativt samarbete 

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö har avtal med andra räddningstjänster mfl  om utbyte av resurser 

vid räddningsinsatser. Idag sker huvuddelen av detta utbyte inom ramen för samarbetet i RäddSam F 

men operativ samverkan sker även med andra kommuner och förbund i närområdet. Se bilaga 2. 

4.5 Livräddning med hjälp av räddningstjänstens höjdutrustning 

Inom Gislaveds och Anderstorps tätort tillhandahåller räddningstjänsten möjlighet till nödutrymning 

via höjdfordon från fönster eller balkong. Fönsteröppningens nederkant eller balkongräckets överkant 

får ligga högst 23 meter över marknivån. Särskild räddningsväg och uppställningsplats ska anordnas 

om inte åtkomlighet till byggnad finns via ordinarie gatunät. Särskild räddningsväg och 

uppställningsplats för höjdfordon ska utformas enligt gällande byggregler. I de fall höjdfordonet är 

upptaget på larm så återställs inte förmågan till Gislaved och Anderstorp.  

Samtliga tätorter med brandstation tillhandahåller möjlighet till nödutrymning via fönster eller 

balkong med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegutrustning. Fönsteröppningens nederkant eller 

balkongräckets överkant får ligga högst 11 meter över marknivån. I Smålandsstenar finns 

stegutrustning som ger möjlighet till nödutrymning från högst 14 meter över marknivå till 

fönsteröppningens underkant eller balkongräckets överkant. Uppställningsplats för bärbar 

stegutrustning ska utformas enligt gällande byggregler.  

Räddningstjänsten förfogar inte över och avser inte skaffa sig förmåga att undsätta personer från 

vindkraftverk.  



HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSINSATS MOT OÖNSKADE HÄNDELSER I GISLAVED OCH GNOSJÖ KOMMUNER 

 

 

 
 18 [26]  Antagen KF, Gislaved 2017-xx-xx § yy 

  Antagen KF, Gnosjö  2017-xx-xx § yy 

 

 4.6 Uthållighet och redundans i beredskap 

Vid pågående långvarig räddningsinsats ska beredskap för andra larm inom respektive 

räddningsstations släckområde finnas i skälig omfattning. Vid annan samtidigt pågående räddningsinsats 

ska det vara en strävan att upprätthålla den dubbla insatstiden i tätorter med räddningsstation. 

Vid omfattande insatser inom och utom länet har räddningschef i beredskap för Jönköpings län (RCB) 

mandat att tillfälligt förflytta kommunens räddningsstyrkor och insatsledning för att utjämna den 

samlade insatsförmågan i länet. Vid behovet har RCB att beakta RäddSamF´s styrdokument för 

ledning med tillhörande lokala anvisningar utfärdade av lokal räddningschef.  

4.7 Insatsförmåga under höjd beredskap 

Vid ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ska handlingsprogrammet kompletteras och anpassas så att 

det också omfattar räddningstjänst under höjd beredskap. Vid höjd beredskap kommer varje 

räddningsstyrka utrustas i större utsträckning och beredskapsnivån öka så att styrkan kan agera 

självständigt i större utsträckning för att minska sårbarheten. Vid behov kan intensivutbildning av ny 

personal och uppdatering av före detta anställda bli nödvändig.  

4.8 Stödsystem 

4.8.1 ALARMERING AV RÄDDNINGSSTYRKA 

Besvarande av nödanrop 112 och utalarmering av räddningstjänsten utförs enligt avtal av SOS Alarm i 

Jönköping eller motsvarande larmmottagare. Efter mottagning av inkommande 112-samtal eller 

automatiska larm så larmar larmoperatören enligt aktuella larmplan. Vid störningar i teletrafiken finns 

möjligheter för de enskilde att få hjälp av en räddningsstyrka via larmskåp på respektive 

räddningsstation.  

4.8.2 VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN 

Signalen ”Viktigt meddelande” ska med hjälp av systemet för utomhusvarning kunna ges 

inom Gislaveds och Smålandsstenars tätort. Signalen ska kunna utlösas från SOS Alarm eller från 

räddningsstationen i Gislaved. Räddningstjänsten svarar för drift och underhåll av varningssystemet 

enligt avtal med staten. Varning via media sker med hjälp av SOS Alarm och Sveriges radio. 

  

5. OLYCKSFÖRLOPPSUTREDNINGAR 
Olycksförloppsutredningar, analys av händelserapporter och insatsutvärderingar ska ske kontinuerligt 

för att utveckla verksamheten och är en del i verksamhetens ständiga förbättringsarbete. Arbetet 

med ständiga ske i enlighet med Gislaveds kommuns styrmodell. 

Alla händelser rapporteras till MSB via räddningstjänstens verksamhetssystem. Fördjupade 

utredningar sker vid olycka av särskilt intresse.  
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6. FÖRSÖRJNING AV VATTEN TILL BRANDSLÄCKNING OCH TILL 
FASTA SLÄCKSYSTEM  

6.1 Målsättning brandpostnät 

Kommunernas huvudmän för vatten- och avloppsnätet (VA) ansvarar för att vatten till brandsläckning 

finns tillgängligt i brandpostsystem, branddammar och pumpplatser. I kommunerna tillämpas det så 

kallade alternativsystemet för brandvattenförsörjning. Detta innebär att brandpostsystemet kan glesas 

ut i vissa områden samtidigt som räddningstjänsten har tillgång till bemannade tankbilar. 

Huvudmannen för VA redovisar löpande vilka områden som berörs av alternativsystemet. 

Huvudmannen för VA ska tillhandahålla vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens 

utrustning samt vatten för sprinkleranläggningar där förutsättningar finns. Miniminivån utgörs av VAV-

publikationerna VAV P83 Allmänna vattenledningsnät samt VAV P76 Vatten till brandsläckning.  

Avvikelser från detta beskrivs i Plan för brandvattenförsörjning som kontinuerligt uppdateras av 

räddningstjänsten och VA-huvudmannen men beslutas av räddningschefen, se kompletterande 

dokument. 

6.2 Vatten för sprinkleranläggningar 

För att möjliggöra ett bra brandskydd i befintliga byggnader samt vid nybyggnation ska kommunen 

verka för bra förutsättningar för anslutning av sprinkler till kommunens vattenledningsnät enligt 

nedan.  

I Gislaveds och Gnosjö kommuner bör förutsättningar finnas i alla nya områden för bostäder att 

ansluta en sprinkler i riskklass L enligt SBF 120, regler för automatiskt vattensprinklersystem vilket 

innebär ett flöde på ca 10 l/s vid 3 bar. Exempel på verksamheter i riskklass L är gruppboende, 

förskolor och andra boendeformer. 

I nya områden för verksamheter där exempelvis skolor kan vara aktuella att bygga bör förutsättningar 

finnas för att ansluta en sprinkler i riskklass N1 enligt SBF 120, regler för automatiskt 

vattensprinklersystem vilket innebär ett flöde på 20 l/s vid 4 bar. 

I befintliga områden bör ovanstående förutsättningar vidmakthållas. 

Vid anslutning av sprinkler till kommunens vattenledningsnät ska ägaren till sprinkleranläggningen 

vidta åtgärder för att säkerställa hög säkerhet mot föroreningar. SBF 142:1 eller motsvarande 

standard ska följas. 

 
7. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Handlingsprogrammet ska utvärderas efter avslutad mandatperiod. Räddningsnämnden ansvarar för 

att uppföljning, utvärdering och revidering genomförs.  
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BILAGA 1. RÄDDNINGSNÄMNDENS GRUNDUPPDRAG FÖR 
OPERATIVA RÄDDNINGSINSATSER 
 

Mål utifrån handlingsprogrammet fastställs årligen av räddningsnämnden. Utöver nedanstående finns 

budgetmål och indikatorer som regleras inom Gislaveds kommun. 

 

Fullmäktiges övergripande uppdrag för räddningstjänsten 

Alla som bor, verkar eller vistas i Gislaveds och Gnosjö kommuner ska, relativt jämförbara kommuner, 

erbjudas en ständigt bättre förmåga att begränsa och hantera inträffade olyckor. 

 

 

Räddningsnämndens konkretisering 

 

"Alla som bor, verkar och vistas i Gislaveds och Gnosjö kommun..." 

En god service till alla medborgare eller besökare uppnås genom att; 

 alla bemöts med respekt och öppenhet. 

 den drabbade ska vara i fokus före, under och efter olyckan. 

 

"... erbjudas en ständigt bättre förmåga att begränsa och hantera inträffade olyckor" 

Med att erbjudas menas att; 

 det är alltid den enskilde som har det primära ansvaret för sitt egna skydd. 

 avtal och samverkan upprättas med andra samhällsaktörer i syfte att hjälpa den drabbade på 

ett kostnadseffektivt sätt. 

 

En ständigt bättre förmåga uppnås genom att;  

 utbildnings- och övningsverksamheten ska bygga på evidensbaserade och väl beprövade 

metoder.  

 utveckling och effektivisering av verksamheten är en del i dagliga arbetet. 

 räddningstjänsten ska vara transparant för intern och extern granskning.  

 heltidsanställda brandmän, styrkeledare ska ha en adekvat övningstid (med inriktning mot 

skadehjälpande insats) som är minst 150 timmar/år. 

 personal anställda enligt RIB-avtalet ska ha en adekvat övningstid på minst 50 timmar/år.  

 BIB och Yttre befäl ska ha en adekvat övningstid på minst 100 timmar/år.   

 olycksfalls- och insatsutredningar genomförs och resultatet implementeras i verksamheten. 

 varje olycka som föranleder räddningsinsats ska utvärderas eller granskas utifrån ett 

lärandeperspektiv. Erfarenheterna ska återkopplas inom organisationen och till andra 

organisationer. 
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En god förmåga att begränsa en olycka uppnås genom att; 

 verksamhetens inriktning är att begränsa skador på liv, egendom och miljö. 

 organisationens utrustning, medarbetarnas kompetens och förberedelsesarbetet inför en 

räddningsinsats ska speglas av kommunernas riskbild.  

 skadeutvecklingen ska brytas i direkt anslutning till räddningstjänstens framkomst. 

 steglivräddning ska kunna utföras av utryckningsstyrkor från alla räddningsstationer.  

 brandspridning från drabbade brandceller ska inte ske efter räddningstjänstens framkomst.  

 ytvattenlivräddning ska kunna genomföras av alla räddningssstyrkor.  

 utrustning och kompetens gällande skogsbrand ska finnas i organisationen.  

 

 

En god förmåga att hantera en olycka nås genom att 

 kompetens och utrustning att hantera omfattande utsläpp av farligt ämne genom kemdykning 

ska finnas, i egen regi eller via samarbete med andra räddningstjänster. Varje räddningsstation 

ska ha kompetens och utrustning att påbörja ett omedelbart skadeavhjälpande arbete inom 

10 minuter.  
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BILAGA 2. ÖVERSIKT PÅ INGÅNGNA
3
 AVTAL MED ALLA 

ANGRÄNSANDE RÄDDNINGSTJÄNSTER 
 

Kommun/förbund Avtalets geografiska omfattning 

Jönköping4 

Hestra larmas till Jönköpings kommuns sydvästra 

delar. Norra Unnaryd larmas till Gislaveds kommuns 

nordliga delar.  

Vaggeryd5 

Skillingaryd stödjer räddningstjänsten Gislaved-

Gnosjö i nordöstra delarna av Gislaved och Gnosjö 

kommuner. 

Hillerstorp stödjer Vaggeryds kommun.  

Värnamo6 
Larmzonerna för förstastyrkan överlappar 

kommungränserna vid flera platser.  

Hylte 

Samarbete i både östra och västra delen av 

kommungränsen. Unnaryd stödjer i SÖ och Burseryd 

stödjer i SV.  

Hylte stödjer Smålandsstenar. 

Räddningstjänsten Väst Burseryd och Fegen larmas i gemensamt område. 

Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Burseryd stödjer Svenljunga kommun och Hestra 

stödjer Tranemo kommun mot Grimsås. 

Gislaved stödjer Tranemo kommun.  

 

Tabell B2.1. Kompletterande tabell 

 

                                                
3 Avtal ingångna 2016-12-28 
4 Gemensamt avtal inom RäddSam F gällande ledning och annan operativ samverkan. Även normativ och strategisk 
samverkan finns reglerad.   
5 Gemensamt avtal inom RäddSam F gällande ledning och annan operativ samverkan. Även normativ och strategisk 
samverkan finns reglerad.   
6 Gemensamt avtal inom RäddSam F gällande ledning och annan operativ samverkan. Även normativ och strategisk 
samverkan finns reglerad.   
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BILAGA 3. ÖVERSIKT AV INSATSTIDERNA FÖR RESPEKTIVE ORT 
MED RÄDDNINGSSTYRKA 
 

 

Figur B3.1. Insatstid 10 min för Gislaved och Anderstorp. Bilden visar en anspänningstid 2,0 min (mot 

verklighetens 1,5 min), körtid 8,0 min. 

 

Figur B3.2. Insatstid 10 min för Burseryd, Smålandstenar och Reftele. Bilden visar en anspänningstid 6,0 min, 

körtid 4,0 min 



HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSINSATS MOT OÖNSKADE HÄNDELSER I GISLAVED OCH GNOSJÖ KOMMUNER 

 

 

 
 24 [26]  Antagen KF, Gislaved 2017-xx-xx § yy 

  Antagen KF, Gnosjö  2017-xx-xx § yy 

 

 

Figur B3.3. Insatstid 10min för Hestra. Bilden visar en anspänningstid 6,0 min, körtid 4,0 min 

 

Figur B3.4. Insatstid 10min för Gnosjö och Hillerstorp. Bilden visar en anspänningstid 6,0 min, körtid 4,0 min 
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BILAGA 4. DEFINITIONER OCH ORDLISTA 
 

Anspänningstid   Tid från larm till att enheten lämnar räddningsstationen/uppehållsplatsen för att avhjälpa den 

oönskade händelsen. 

BIB Brandingenjör i beredskap. Tjänsten bygger på ett samarbete mellan Gislaved-Gnosjö och Värnamo. 

BmD   Brandman i beredskapsstyrka. Deltidsanställd enligt RIB-avtalet. 

BmH   Brandman i jourtjänst. Heltidsanställd. 

CBRN-E Benämning för kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen. 

Första 

insatsperson, FIP   

Räddningstjänstpersonal som åker direkt till skadeplats. 

FSO   Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

F-samverkan Samarbete mellan Räddsam F, Region Jönköpings län, Polisen och Länsstyrelsen för Jönköpings län 

och Försvarsmakten. 

HP Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, för förebyggande verksamhet och 

räddningsinsatser. 

Insatsledare, IL Ansvarar för att leda/ stödja styrkeledare i det operativa skadeavhjälpande arbetet. Är en del i ett 

ledningsteam vid insatsledning. Är en av tre ledningsenheter i region syd, RäddSam F. 

Insatsledning Samordnar det skadeavhjälpande arbetet på skadeplats. Kan bestå av flera personer i ett 

ledningsteam.   

Insatstid Tid från att larmet mottagets och att enheten är på skadeplats. 

IVPA Larm i väntan på ambulans. Exempel på IVPA-larm är när räddningsstyrkor larmas på hjärtstopp.   

Ledningsenhet, LE   Kan leda eller bistå räddningsledaren vid en större insats. 

LBE Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, se mer på http://www.msb.se. 

Nivåutlarmning Rätt antal och sammansättning av enheter ska larmas vid respektive skadehändelse för att avhjälpa 

skadan. Hjälpbehovet ska vara det styrande. 

Olycka Händelseförlopp med många orsaker som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller 

miljö.   

PBL   Plan- och bygglagen (2010:900). 

PDCA   Arbetsmetod som är uppdelad i momenten Plan-Do-Check-Act d.v.s. planera, genomföra, utvärdera 

och korrigera. 

POSOM   Psykiskt och socialt omhändertagande. Organisation för att stödja de drabbade vid allvarlig händelse. 

Oftast i kommunal regi. 

 

http://www.msb.se/
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Räddningschef  

i beredskap, RCB   

Här menas den länsgemensamma räddningschefen i beredskap som har delegation från länets alla 

räddningschefer. Arbetar primärt med systemledning. 

Räddningspersonal  

i beredskap, RiB 

Deltidsanställd personal som har beredskap motsvarande var tredje i eller fjärde vecka.  Kallas även 

brandman deltid (BmD) eller styrkeledare deltid (SlD). 

Räddningsinsats Insats enligt LSO av statlig eller kommunal räddningstjänstorganisation i syfte att rädda liv, egendom 

och miljö. Kriterier för räddningsinsats är; 

1. Det hotade intressets vikt 

2. Behovet av ett snabbt ingripande 

3. Kostnaderna för insatsen 

4. Omständigheterna i övrigt 

Räddningsenhet, 

RE 

Omfattar 4-5 personer med kompetens att hantera en släckbil enligt Räddsam F´s uppgiftskatalog. 

RäddSam F Samarbetsorganisation för räddningstjänster som omfattar alla kommuner i Jönköpings län samt Ydre 

kommun i Östergötland. Även SOS Alarm är medlem i Räddsam  F. 

Samhällskostnad Sammanlagd kostnad för samhället. Omfattar kostnader för sjukskrivningar, rehabilitering, 

produktionsbortfall m.m. vid personskador, när enskildas egendom skadas eller vid driftsstopp. 

Styrkeledare, SL   Leder normalt en enskild styrka på 2-5 personer. Arbetar primärt med uppgiftsledning. 

SÄRF Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Ansvarar för räddningstjänst i Borås, Mark, Bollebygd, 

Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo kommuner. 

SRVFS   Räddningsverkets föreskrifter. Räddningsverket lades ned 2008-12-31 och MSB bildades 2009-01-01. 

Såvida föreskrifterna inte är upphävda så gäller de fortfarande. 

Systemledning   Omfattar att löpande definiera, värdera och bestämma hela organisationens roll i förhållande till 

situationen och andra organisationer i samhället. Beslutsdomänen ”systemledning” ska se till att det 

totala hjälpbehovet blir tillgodosett. En väsentlig del av systemledningen är att få systemet som helhet 

att fungera som en del av samhällets totala krishanteringssystem. 

Uppgiftsledning Beslutsdomänen ”uppgiftsledning” leder en organisatorisk del i utförandet av tilldelad uppgift. Det 

kan vara att styra en sektor, en funktion eller annan tilldelad uppgift. 

Vattenenhet, VE Omfattar 1-2 personer med kompetens att hantera en tankbil och motorspruta enligt Räddsam F´s 

uppgiftskatalog.  

VAV Svenskt Vattens anvisningar för bl a brandpostsystem. 

Yttre Befäl, YB Ansvarar för att leda eller stödja styrkeledare i det operativa skadeavhjälpande arbetet. Är en del i 

ett ledningsteam vid insatsledning. Är en av tre ledningsenheter i region syd, RäddSam  F. Motsvarar 

ledningsnivå insatsledare i RäddSam  F nomenklatur. 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §261 Dnr: KS.2017.51

Antagande av Handlingsprogram för räddningsinsatser mot
oönskade händelser 2017-2019

Ärendebeskrivning
I enlighet med LSO 3 kap §8 ska kommunen upprätta ett handlingsprogram för
räddningstjänst. Programmet ska minst innehålla de insatser som föranleder en
räddningsinsats. I Gislaved-Gnosjö kommuner kallas dokumentet
Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser eftersom det
inte bara är räddningstjänsten som kan agera mot en oönskad händelse.

Handlingsprogrammet har varit ute på remiss, kommunstyrelseförvaltningen
har tagit del av svaren och är nöjd med de ändringar som är gjorda utefter
remissvaren.

Vid kommuntyrelsens sammanträde den 13 september 2017 beslutades att
uppdra till räddningstjänsten att komplettera handlingsprogrammet under
punkt 1.1 med Gislaveds kommuns orter, samt att Smålandsstenar läggs till i
första meningen och att i punkt 4.2 och 4.3 lägga till 14 minuters körtid istället
för 4 minuter. Dessa kompletteringar är gjorda och handlingsprogrammet har
daterats till den 20 september 2017.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser, 2017-2019
Sammanställning av remissvar och beskrivning av åtgärder, daterat den 21
augusti 2017
Räddningsnämnden den 22 augusti 2017, § 34
Kommunstyrelsen den 13 september 2017, § 238
Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser, 2017-2019,
daterat den 20 september 2017

Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Agneta
Karlsson (M) och Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser
2017-2019, daterat den 20 september 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §34    Dnr: RN.2016.14      
 
Antagande av Handlingsprogram för insatser mot oönskade 
händelser 2017-2019  
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med LSO 3 kap §8 ska kommunen upprätta ett handlingprogram för 
räddningstjänst. Programmet ska minst innehålla de insatser som föranleder en 
räddningsinsats. I Gislaved-Gnosjö kommuner kallas dokumentet  
handlingsprogram för insatser mot oönskade händelse eftersom det inte bara 
är räddningstjänsten som kan agera mot en oönskad händelse. 
 
Programmet är uppbyggt på olika delar: 
- riskanalys. Här beskrivs kommunernas risker (utifrån behovet av att agera mot 
en oönskad händelse).  
- målsättningar. Detta avsnitt koncentreras till mål och grunduppdrag från 
kommunfullmäktige enligt Gislaveds kommuns styr- och ledningsmodell. I bilaga 
1 beskrivs räddningsnämndens uppdrag till räddningstjänsten.  
- förmågebeskrivningar. Mestadels beskrivs de förmågor och bemanning som ska 
upprätthållas och utvecklas. 
- olycksförloppsutredningar. Beskrivning av ramarna för insats- och 
olycksförloppsutredningar och erfarenhetsöverföring ska genomföras. 
 - Försörjning av vatten till brandsläckning och till fasta släcksystem. Regler kring 
sprinklersystem och brandpostnät. 
 
Nya handlingsprogram ska antas av respektive kommunfullmäktige. 
 
Ärendet är samverkat samt förhandlat enligt MBL. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för insatser mot oönskade händelser, 2017-2019 
Sammanställning av remissvar och beskrivning av åtgärder, daterat den 21 
augusti 2017 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2017 
 

 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta handlingsprogram för insatser mot oönskade händelser och 

översända detta för beslut i kommunfullmäktige i Gislaved och Gnosjö 
kommuner. 
  
 

 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Gislaved 
Kommunfullmäktige i Gnosjö 
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Sammanställning av inkomna remissvar på Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser  

2017-2019 

 
Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna remissvar på Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser 2017-2019 samt förslag på åtgärder. 

Remissinstans Remissvar Förslag på åtgärd 

Vaggeryds kommun Inga synpunkter Inga åtgärder i handlingsprogrammet 

Trafikverket Inget att erinra Inga åtgärder i handlingsprogrammet 

Gislaved kommun, tekniska 
nämnden 

Inga synpunkter Inga åtgärder i handlingsprogrammet 

Region Jönköpings län Delar sammanvägd riskbild. Anser att suicid borde finnas med i den sammanvägda 
riskbilden. Delar uppfattningen att punkterna under ”planerade förmågor” behöver 
utvecklas. Ser fram emot att vara delaktig i aktiviteter där regionen kan ha en roll.  
 

Inga åtgärder i handlingsprogrammet 

Polisen Handlingsplanen ligger i linje med polisens arbete kring olyckor och oönskade 
händelser. Inget att tillföra. 
 

Inga åtgärder i handlingsprogrammet 

Gnosjö kommun Inget att erinra Inga åtgärder i handlingsprogrammet 

Gislaved kommun, 
Säkerhetsstrateg 

Synpunkter på handlingsprogrammets disposition, se separat mailsvar Punkterna gällande disposition åtgärdas. 

Hylte kommun Inget att erinra Inga åtgärder i handlingsprogrammet 

Länsstyrelsen Jönköpings län Samråd, syfte och organisation 

 

1. Brist: Tidpunkten för samråd och antagande av handlingsprogrammet 
ligger mycket sent i mandatperioden.  
 

Motiv: Av LSO 3 kap. 8§ framgår att handlingsprogram med förmåga till 
räddningsinsats ska antas för varje ny mandatperiod. Enligt Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär detta att 
handlingsprogram bör antas redan under det första året i perioden, 2015.  

 
 
Handlingsprogrammet har blivit försenat pga 
omorganisation och vakanser. Nu finns bättre 
förutsättningar att starta arbetet tidigare. 
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Förslag på åtgärd: Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen inför nästa 
mandatperiod prioriterar arbetet med handlingsprogram och avsätter 
erforderliga resurser i god tid. Detta för att kunna analysera risker, följa 
upp och utvärdera mål, aktiviteter och resultat från nuvarande 
mandatperiod på ett grundligt sätt. Vidare att kunna planera och 
genomföra framtagandet av ett nytt program, baserat på utvärderingen, 
tidigt under nästa mandatperiod. 
 

2. Brist: Under kap 4.1.1 vill man överlåta till räddningsnämnd och 
räddningschef att kunna sänka beredskapen i kommunen, då särskilda 
behov föreligger, vilket inte stämmer överens med lagens intentioner.  
 
Motiv: Enligt LSO 3 kap. 8§ framgår att handlingsprogrammet ska beskriva 
förmågan och antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige kan visserligen 
uppdra åt kommunal nämnd att under mandatperioden anta närmre 
riktlinjer för hur handlingsprogrammet ska tillämpas utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande riktlinjer, dock inte när det gäller 
förändringar av förmågan till räddningsinsats. Förmågan består av flera 
olika delar som beskrivs i kapitel 4 och beredskapen utgör en mycket viktig 
del som påverkar täckningen och vilken insats som kan påbörjas inom 
angiven insatstid.  
 
Förslag på åtgärd: För att följa lagen tas del av skrivningarna i de två första 
punkterna under 4.1.1 bort. Dock kan skrivningar som möjliggör hantering 
av hastigt och tillfälligt uppkomna personalbristsituationer finnas med i 
handlingsprogrammet. 

Stycket om delegation av förändring av 
beredskapsstyrkans numerär är delvis omskriven.  
 
Det finns nu en skrivning som strävar i samma 
riktning som lagens intensioner men ändå har ett 
verklighetsbaserat och pragmatiskt synsätt. 
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Kommunernas risker och skydd… 

3. Förbättringsområde: Trafikolyckor utgör en stor del av räddningsinsatserna, mer 
statistik kring dessa bör presenteras per primär kommun 
 

Förslag på åtgärd: Komplettera om möjligt med mer statistik och beskrivning av 
trafikolyckor. 

 
Texten i 2.1 är förtydligad. 

 

4. Förbättringsområde: Många målformuleringar är utformade som säkerhetsmål 
men saknar tillhörande prestationsmål (hur säkerhetsmålet skall nås). Indikatorer 
utöver de angivna uppdragen/målen finns inom kommunen men presenteras ej i 
handlingsprogrammet. 
 
Förslag på åtgärd: Om det redan finns kopplade indikatorer till angivna mål 
presenteras dessa lämpligen i handlingsprogrammet. Indikatorer bör tas fram för att 
mäta och följa upp delmål (även om de är svåra att mäta). Indikatorerna kan vara 
kvalitativa eller kvantitativa.  

 

 
Arbetet med målstyrning sker i enlighet med 
Gislaveds modell för styrning och ledning. Detta 
regleras därför inte i ett dokument om insatser mot 
oönskade händelser.  

 

Vilken förmåga till räddningsinsats kommunen har och avser skaffa sig 

 

5. Förbättringsområde: Under 4.1.1 anges att ”förmåga att verka som 
losstagningsenhet skall finnas”. Länsstyrelsen anser att texten är otydlig om vilken typ 
av losstagningsförmåga som avses. Ska den finnas någon losstagningsenhet i de båda 
kommunerna eller skall de finnas på varje räddningsstation etc? Gäller det personbilar 
eller tung trafik? 

 
Förslag på åtgärd: Komplettera texten så att förmågan till losstagning tydligt går att 
utläsa. 

 

 
Texten förtydligad. Gäller insatser mot personbilar.  
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6. Förbättringsområde: Kopplat till risken för utsläpp av farliga ämnen beskrivs 
förmågan till kemdykning endast vagt. Varje räddningsenhet ska kunna påbörja ett 
skadeavhjälpande arbete, men kan kommunen genomföra kemdykning med egen 
personal eller inte? Ska andra resurser inom Räddsam F nyttjas?  
 

Förslag på åtgärd: Förtydliga i förmågebeskrivningen eller bilaga 1 

 

 
Insatser mot farliga ämnen regleras i RäddSam Fs 
dokument och i bilaga 1 benämns behovet av att 
samverka vid denna typ av insatser.  
 
Ingen åtgärd i handlingsprogrammet. 

 

7. Förbättringsområde: Under förmågebeskrivning av grunduppdraget framgår att 
riskbilden styr placeringen av de taktiska enheterna, däremot presenterar inte HP var 
enheterna/förmågorna finns fullt ut och hur de kopplar till aktuell riskbild. 

 
Förslag på åtgärd: Förmåga till rökdykning och livräddning via höjdfordon och 
bärbara stegar framgår tydligt, men övriga förmågor kan redovisas mer än i nuläget 
under kap 4. 

 

 
Rökdykning och livräddning med stege är förmågor 
som är direkt kopplade till behovet av en snabb 
insats. Övriga förmågor regleras inte av den 
tidskritiska faktorn i samma utsträckning. Placeringen 
kan därför variera under programtiden. Detta ska 
därför inte regleras i ett handlingsprogram.   

Kommunens egenkontroll, uppföljning och utveckling 

 

8. Brist: Skrivningen ”fördjupande undersökningar sker vid olycka av särskilt intresse” 
lämnar mkt till fri tolkning. Vad är särskilt intresse och vem avgör detta? Det framgår 
inte heller vilka resurser eller vilken kompetens kommunen avser avsätta för att göra 
olycksundersökningar. Lst är även intresserad av att veta om det finns ett system för 
omhändertagande, analys och åtgärder av de erfarenheter som framkommer vid olika 
undersökningar eller utvärderingar 

 

Förslag på åtgärd: Sätt upp kriterier för när olycksundersökningar på olika nivåer ska 
genomföras. Ange vem som är initiativtagare eller ansvarig för genomförandet, liksom 
kompetenskrav för olika nivåer eller innehåll. Skapa eller beskriv (om det redan finns) 
ett strukturera system för återkoppling och åtgärder av de erfarenheter som 
framkommer.  

 

 
Valet av vilka insatser eller olyckor där en djupare 
utredning är önskvärd varierar utifrån nyttan med att 
genomföra utredningen. Beslut om utredning sker av 
enhetschef eller räddningschef.  
 
Ingen åtgärd i handlingsprogrammet. 
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9. Förbättringsområde: Det är klokt att utvärdera och bedöma och analysera 
resultat i slutet av mandatperioden, inför framtagande av ett nytt HP. Däremot 
behöver uppföljningars göras fortlöpande under mandatperioden för att kunna 
korrigera eventuella problem eller behov kopplat till de uppsatta målen för att 
säkerställa dessa nås. Vissa mål som mer beskriver en riktning än ett mätvärde kan 
behöva brytas ner i någon typ av indikatorer som kan följas upp. Det framgår inte vad 
som ska följas upp, hur de ska ske och redovisas eller frekvens. 

 
Förslag på åtgärd: Ta fram en plan som reglerar ovanstående och komplettera 
texten i HP 

 
Arbetet med målstyrning sker i enlighet med 
Gislaveds modell för styrning och ledning. Detta 
regleras därför inte i ett dokument om insatser mot 
oönskade händelser. 
 

Ingen åtgärd i handlingsprogrammet. 
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Plan för hantering av
samhällsstörningar

Detta dokument ska ses om ett styrdokument enligt LEH

Innehåll

Plan för hantering av samhällsstörningar
Dokumenttyp: Övergripande

Beslutat av: Kommunstyrelsen

Fastställelsedatum: 2017-okt

Ansvarig: Räddningstjänsten

Revideras: En gång per mandatperiod

Följas upp: Årligen
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1 Inledning
Enligt Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
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fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner och landsting inför varje mandatperiod fastställa en
plan för hantering av extraordinära händelser. Denna plan ska också kunna användas vid andra
samhällsstörningar som inte klassas som extraordinära händelser.

Detta dokument fastställs av kommunstyrelsen en gång per mandatperiod. Dokumentet beskriver
organisation, ansvarsfördelning och arbetsmetoder.

Detta dokument är upprättat för att uppfylla överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och
staten och för att ge en samlad bild över hur kommunen arbetar med samhällsstörningar. Förutom
detta dokument finns i kommunen ”Strategi för hantering av samhällsstörningar” som antas av
kommunfullmäktige varje mandatperiod samt ”Utbildnings- och övningsplan för hantering av
samhällsstörningar” som antas varje mandatperiod av kommunstyrelsen.

Krisberedskapssamordnaren ansvarar för framtagande av samtliga dokument. Räddningsnämnden tar
fram en årlig aktivitetsplanering. Utifrån denna ska varje förvaltning arbeta fram sin egen
verksamhetsplanering.
Årlig rapportering av genomförda aktiviteter ska ske till krisberedskapssamordnaren som
sammanställer en verksamhetsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige.

2 Risker och sårbarheter i kommunen
Gislaveds kommun har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys där det konstaterades att större
elavbrott, större smittutbrott och omfattande snöstorm är de scenario kommunens förvaltningar
anser sig vara sämst rustade för. Grundinställningen i Gislaveds kommun är att kommunen ska ha en
generell förmåga att hantera samhällsstörningar oavsett typ och omfattning. Denna plan ska kunna
användas vid alla typer av samhällsstörningar.

3 Grunduppdragetkrisberedskap
Kommunen ska, så långt som möjligt, säkerställa att de samhällsviktiga funktionerna fungerar oavsett
vad som inträffar i samhället samt ha en god förmåga att leda och driva sin verksamhet oavsett vad
som inträffar i samhället.

3.1 Förmågebeskrivning övergripande
Gislaveds kommun ska arbeta med att minska sårbarheten i samtliga kommunala verksamheter och
kommunala bolag samt ha en god förmåga att hantera samhällsstörningar i fred. Kommunen ska även
ha en grundläggande förmåga till civilt försvar. Gislaveds kommun tillämpar helhetsyn enligt
”Gemensamma grunder för samordning och ledning” (MSB 2016). Detta innebär att kommunen
bedömer behov och prioriterar sina resurser utifrån ett helhetsperspektiv och fokuserar på
åtgärdernas effekter.

 I varje kommunal förvaltning ska alla organisatoriska nivåer förstå värdet av att, och kunna ge
tidiga signaler om störning i samhällsfunktioner samt informera högre chefsnivå och samverkande
organisationer.

 Kommunen ska genom förebyggande, förberedande och avhjälpande åtgärder, kunna upprätthålla
en sådan nivå i samhällsviktig verksamhet, även under långvariga samhällstörningar, att
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medborgarnas liv eller hälsa inte riskeras och att negativ påverkan på miljö och egendom
begränsas.

 Kommunen ska vid extraordinära händelser och samhällsstörningar ha god förmåga att leda och
driva sin egen verksamhet, samverka med andra organisationer och informera allmänheten så att
de negativa konsekvenserna för de som vistas och verkar i kommunen minimeras.

 Kommunens krisledningsorganisation ska ha god förmåga till:
- Att leda och driva sin verksamhet och samverka med andra organisationer.
- Omvärldsanalys.
- Insikt om samhällets känslighet.

4 Styrdokument
Nedan redovisas vilka styrdokument som finns inom verksamhetsområdet Krisberedskap samt
beslutsinsatser.

5 Kommunorganisationoch ansvar
I Gislaveds kommun finns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och tillhörande nämnder,
förvaltningar och kommunala bolag – se www.gislaved.se.

Krisledningsorganisationen bygger på de fyra krishanteringsprinciperna ansvar, närhet, likhet och
samverkan. Det innebär att kommundirektören med förvaltningschefer utövar den operativa
ledningen med politisk styrning genom krisledningsnämnden. Till kommundirektörens ledningsgrupp
(KDLG) kan även ledningspersonal från de kommunala bolagen knytas vid behov.
Se Figur 1.

Dokument Beslutsinstans Beskrivning
Strategi för hantering av
samhällsstörningar

Kommunfullmäktige Beskriver inriktning och övergripande målsättningar
för gällande mandatperiod. Kort beskrivning av
organisation och ansvar på normativ och strategisk
nivå

Plan för hantering av
samhällsstörning

Kommunstyrelsen Övergripande beskrivning av organisation,
ansvar, förmåga, verksamhetsområden,
arbetsmetod och resurser på strategisk och
operativ nivå. En plan för utbildning och
övning för att nå önskade förmågor.

Riktlinjer för hantering av
samhällsstörning

Kommundirektör Mer detaljerad beskrivning av ovan kompletterad
med funktionsbeskrivningar och checklistor.

Verksamhetsplan för
krishantering

Räddningschef Årlig aktivitetsplan med aktiviteter tidssatta och
ansvarsfördelade.

Figur 1: Gislaveds kommuns krisledningsorganisation

http://www.gislaved.se
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En samhällsstörning som bedöms kunna hanteras säkert inom ordinarie organisation, eventuellt efter
utökade befogenheter till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, behöver inte
medföra att krisledningsorganisationen träder i funktion.

5.1 Inriktning
Gislaveds kommun ska tillämpa s.k. helhetsyn enligt ”Gemensamma grunder för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar” i sitt arbete. Detta innebär att kommunen som aktör:

- Förstår hur skeendet vid samhällsstörningar påverkar hela samhället.
- Förstår vilka behov skeendet leder till, även sådana behov som ligger utanför den egna

hanteringen.
- Kan prioritera om de samlade resursera inte räcker för att möta alla behov.
- Ser vilka effekter som redan har uppnåtts, eller håller på att uppnås.
- Identifierar de effekter som saknas.

5.2 Förmågebeskrivning
Kommunen ska, så långt som möjligt, kunna erbjuda kommuninvånarna grundläggande kommunal
service och nödvändigt stöd vid samhällsstörningar. Kommunen ska ha god förmåga att leda sin
verksamhet och samverka med andra organisationer.

5.3 Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnd – normativ ledning
Ansvar:
Krisledningsnämnden/kommunstyrelsen utgör den normativa ledningen. Den normativa ledningen
beslutar i frågor av principiell och övergripande natur och ger uppdrag åt kommundirektören. I
Gislaveds kommun utgörs krisledningsnämnden av sju ledamöter och sju ersättare, samtliga från
kommunstyrelsen. Krisledningsnämnden träder i funktion efter beslut från krisledningsnämndens
ordförande och i samband med sådan extraordinär händelse som kan tänkas medföra brådskande
behov av samordning, omfördelning av resurser och ingrepp i flera nämnders ordinarie verksamhet i
syfte att minska negativa effekter av händelsen. Sammansättning, ansvar och arbetsformer regleras
dels i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) och dels i reglementet för krisledningsnämnden.

Besluten kan gälla frågor som:
- Får stora ekonomiska konsekvenser.
- Innebär att viktiga samhällsfunktioner störs.
- Innebär att den kommunala servicen reduceras.
- Innebär att väsentliga miljövärden spolieras.
- Innebär att betydande enskilda intressen påverkas.

Om krisledningsnämnden inte inrättas, trots att extraordinär händelse föreligger, hanteras den
normativa ledningen av kommunens ordinarie politiska organisation.

Förmåga:
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Krisledningsnämnden ska efter beslut om inrättande kunna:
 Besluta om övertagande av hela/delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den

nödvändig utsträckning med hänsyn till det inträffade.
 Fatta beslut i enlighet med sitt reglemente.
 Arbeta i ett långt tidsperspektiv vilket normalt inte medger operativa uppgifter.
 Säkerställa att författningsenliga skyldigheter iakttas.
 Fatta beslut om att återgå till normal beslutsordning.
 Delegera.
 Ge ramar.
 Besluta om mer omfattande prioriteringar.
 Följa händelseutvecklingen.
 Dokumentera beslut och återrapportera dessa.

5.4 Kommundirektör – strategisk och operativ ledning
Ansvar:
Kommundirektören leder det strategiska och verkställande (operativa) arbetet tillsammans med
linjeorganisationen, med stöd av krisledningsstaben. Kommundirektören ansvarar för att säkerställa
att linjeorganisationen organiseras, utbildas och övas i enlighet med dess ansvar.
De uppdrag som krisledningsnämnden ger kommundirektören, och de följande strategiska och
operativa beslut som fattas, verkställs genom linjeorganisationen. Krisledningsstaben utgör ett stöd i
genomförande och uppföljning av beslut.

Förmåga:
Strategisk och operativ ledning ska kunna:

 Inhämta information om det aktuella läget.
 Informera den politiska ledningen om händelseutvecklingen.
 Leda det långsiktiga strategiska arbetet.
 Prioritera insatser.
 Fatta beslut i stort/målsättningar och inriktningar och övergripande beslut för

verksamheterna.
 Kunskap om samverkansparterna.
 Dokumentera beslut och återrapportera dessa.

5.5 Krisledningsstab – Stödfunktion
Ansvar:
Stödja kommundirektör och övriga ledningsfunktioner vid samhällsstörning.
Stabens uppgift är att öka kommundirektörens och förvaltningschefernas förmåga att utöva ledning
genom att bland annat:

- Stötta beslutsfattare med underlag för beslut
- Utarbeta analyser och rapporter
- Vid behov omsätta och verkställa beslut
- Skapa god förmåga för ledning i övrigt
- Samverka med övriga samhällsaktörer

I vissa fall, då exempelvis endast en förvaltning är drabbad av en händelse, kan kommundirektören
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ställa hela eller delar av krisledningsstaben till en förvaltningschefs förfogande.
Krisledningsstaben ska minst ha nedanstående funktioner. Särskilda s.k. funktionsbeskrivningar finns
för varje funktion. Det finns även checklistor för vissa uppdrag/åtgärder.

Förmåga:
Krisledningsstab ska efter beslut om inrättande kunna

 Omfatta stödfunktioner för minst:
- Tolka skeendet.
- Identifiera hjälpbehov och vilka åtgärder som kan behövas.
- Analysera den gemensamma hanteringen.

 Fungera dygnet runt i minst sju dygn.

5.6 Linjeorganisationen
Linjeorganisationen med första och andra linjens chefer ansvarar för sin verksamhet på samma sätt
vid en samhällsstörning som under ordinarie verksamhet – likhetsprincipen.

6 Beskrivningav verksamhetsområden
Nedan följer en beskrivning av de sex verksamhetsområden som Gislaved ska arbeta med inom
ramen för LEH och kommunöverenskommelsen. Varje verksamhetsområde redovisas enskilt med
grunduppdrag, målsättning för mandatperioden, inriktning, kritiska kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer. Den planerade ersättningen redovisas i detta dokument endast med en
procentsats – den ekonomiska redovisningen lämnas i särskilt budgetdokument varje år. Även
samverkansersättningen redovisas i budgetdokumentet.
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Verksamhet Grunduppdrag Målsättning för mandatperioden Inriktning Kritiska
kvalitetsfaktorer

Kvalitetsindikatorer

Samordning
Årligen 280 000 kr av
statsbidraget

Kommunen ska ha en minst 50 %
samordnartjänst inom verksamheten

Samtliga kommunala verksamheter och
kommunala bolag använder sig av
samordnartjänsten

Räddningstjänsten Gislaved-
Gnosjö har samordningsansvaret
för verksamheten krisberedskap.

Samordnartjänsten är
känd i verksamheterna.
Kompetensen hos
samordnaren.

Antal uppdrag

Risk- och
sårbarhetsanalyser
Ca 30 % av statsbidraget

Analysera, värdera och sammanställa vilka
extraordinära händelser som kan inträffa i
kommunen och hur dessa kan påverka den
egna verksamheten i en risk- och
sårbarhetsanalys (RSA).

Alla kommunala verksamheter ska ha
genomfört en verksamhetsvis RSA som
en del av kommunens samlade RSA.
Alla verksamheter ska använda RSA´n i
sin ordinarie kontinuitetsplanering.

De kommunala bolagen ska tas
med i RSA arbetet.
Samhällsstörningar som påverkar
samhällsviktig verksamhet ska
prioriteras.

Kompetens hos
verksamheterna om
RSA.
Delaktighet hos
verksamheterna.

Antalet verksamhetsvisa
RSA.
Antalet kommunala bolag
med RSA.

Planering
Ca 6 % av statsbidraget

Kommunens planering för, att förebygga
risker och sårbarheter samt för att
hantera alla typer av samhällsstörningar,
ska vara framtagen i samverkan med andra
aktörer, såväl offentliga som privata.

Det ska finnas dokumenterade rutiner
och planer för aktivering av krislednings-
organisationen och för att upprätthålla
de samhällsviktiga verksamheterna.

Sammanställning och uppdatering
av nuvarande dokument och
upprättande av nya vid behov.

Kommunövergripande
avstämning gällande
krisorganinsationen.

Antal rutiner och planer
uppdaterade.
Minskning av
motsägelsefulla rutiner
och planer.

Geografiskt
områdesansvar
Ca 6 av statsbidraget

Inom sitt geografiska område ska
kommunen i fredstid verka för att olika
aktörer samverkar och uppnår samordning
i planerings- och förberedelsearbetet,
åtgärder och information till allmänheten
inför och under alla typer av
samhällsstörningar.

Ett lokalt krishanteringsråd finns
etablerat.

Samling av intressanta aktörer
för krishanteringsrådet

Intressanta aktörer är
identifierade.
Utsedd kontaktperson
hos intressanta aktörer.

Antal kontaktpersoner.
Genomfört
krishanteringsråds möte.

Utbildning och övning
Ca 44 av statsbidraget

Alla anställda och alla förtroendevalda ska
få den utbildning och övning som behövs
för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid
alla typer av samhällsstörningar i fredstid.

Utbildningar och övningar genomförs
enligt utbildnings- och övningsplanen.

Förstärka förmågan hos stab och
ledning

Kompetensen hos
utbildare.
Övningens kvalitet.

Antal nöjda utbildade
Antal nöjda övade
Utvärdering
Erfarenhetsåterkoppling

Rapportering
Ca 6 av statsbidraget

Kommunen ska ha en förmåga att före,
under och efter en händelse kunna
rapportera till regional och national
myndighet.

Krisledningsorganisationen ska utbildas i
WIS.
Årligen lämna händelserapporter av god
kvalitet till regional och nationell
myndighet.

WIS ska användas i första hand. Kompetens och säker
hantering finns hos
berörd personal.

Antal utbildade WIS
Antal övningar WIS

Höjd beredskap
Ca 6 % av statsbidraget

Kommunen ska genomföra de
förberedelser som behövs inför beslut om
höjd beredskap.

Kommunen ska höja sin förmåga att
hantera höjd beredskap.

Ökad samverkan med militären
om vilka förväntningar och krav
som finns.
Ökad kunskapsnivå hos
beslutsfattare och tjänstemän.

Kunskapsnivån hos
beslutsfattare och
tjänstemän.
Förmågan i kommunen.
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7 Arbetsmetod

7.1 Uppstart av krisledning
Kommundirektören eller annan förvaltningschef ska vid tecken på förestående allvarlig
samhällsstörning kalla förvaltningschefsgruppen för att bedöma läget. För att detta ska kunna ske i tid
ska varje organisatorisk nivå i kommunen, vid tidiga signaler om störning i samhällsviktiga funktioner
eller centrala kommunala verksamheter, informera närmast högre nivå. Medarbetare i respektive
förvaltning ska snarast underrätta närmaste chef eller förvaltningschef om sådana signaler.
Krisledningsstab kan inrättas även vid sådana händelser som inte medför inrättande av
krisledningsnämnd. Kommundirektören eller, vid förfall, dennes ersättare beslutar i sådana fall om
inrättande av krisledningsstab. Om kommundirektören inte är nåbar får den som är utsedd att agera
i kommundirektörens ställe eller förvaltningschef initiera kommunens krisledningsorganisation.
För att snabbt kunna kalla samman krisledningen finns krisledningskort. På krisledningskortet finns
kontaktuppgifter till nyckelpersoner i kommunens krisledningsorganisation. På kortet finns även
checklistor för förstahandsåtgärder vid inträffade händelser.

7.2 Händelsegrupp (lokal inriktning- och samordningsgrupp)
Ansvar: Samverkansgrupp mellan direkt och indirekt berörda förvaltningar och aktörer. Tar inte
över respektive aktörs ansvar utan har som mål att skapa helhetssyn och en gemensam inriktning.

Samhällsstörningar kan innebära ökade behov av samverkan mellan förvaltningar utan att hela
krisledningsorganisationen behöver aktiveras. Detta kan också innebära att en händelsegrupp
bestående av två förvaltningar med en stab med ett fåtal funktioner löser den uppkomna situationen.
Vid mer omfattande samhällsstörningar kommer händelsegruppen troligen att omfatta fler
förvaltningar, verksamheter och vid behov även kommunala bolag. Vid samverkansmöten diskuteras
samordning och inriktning kring beslut och bedömning av åtgärder. På händelsegruppsmöten råder
normala beslutsmandat om inte förvaltningschef gjort annan delegering. Händelsegrupper leds av
kommundirektör eller en förvaltningschef och möten med tillhörande beslut ska dokumenteras.
Vid användning av händelsegrupp ansvarar den som leder händelsegruppen eller stabschefen för att
kommundirektör och förvaltningschefer hålls underrättade om läget, beslut och åtgärder samt att
dessa delges dokumentation. Kommundirektör ansvarar för att ledamöterna i
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden hålls informerade.

7.3 Kommunikationer och IT
Kontaktcenter och kommunväxel hålls öppen utöver ordinarie öppettider för den tid som bedöms
nödvändig i varje enskilt fall.
Normalt upprätthålls den kommuninterna kontakten på sedvanligt sätt via telefon, mobiltelefon, fax
och e-post. Kommunens interna telefonkatalog, lista för beredskapstelelinjer samt egna
nätverkslistor används i sambandsarbetet. Befaras eller föreligger störningar i kommunens ordinarie
växelsystem används Rakel, förberedda beredskapstelelinjer, mobiltelefoner och/eller IP-telefoni.
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7.4 Kommunikationsberedskap
Vid alla kriser är kommunikation/information en central funktion, både till den egna organisationen
och till omvärlden. Kommunstyrelsen har därför beslutat om en särskild informationsplan vid
extraordinära händelser, stora olyckor och andra samhällsstörningar som stöd vid inträffade
händelser. Planen anger att informationen ska:
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- Utgå från människors behov.
- Lämnas snabbt och ofta.
- Vara öppen och sann.
- Vara enkel och lättillgänglig.
- Vara entydig och samordnad med

andra myndigheters.
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Vid en inträffad händelse leds arbetet av en informationsgrupp. Om händelsen aktiverar kommunens
krisledningsstab är informationsgruppen en del av denna stab. Vid behov av ytterligare förstärkning
kan begäran om detta lämnas via F-samverkan.

Förmåga:
 Krisinformation ska efter beslut finnas tillgänglig på kommunens hemsida och sociala medier.
 Kontaktcenter och växel ska efter beslut vara bemannad och försedd med kontinuerligt

uppdaterad krisinformation.
 Kommunens växel ska kunna fungera dygnet runt i minst sju dygn.
 Kontaktcenter ska genom kontakt med kommuninvånarna klara av att sammanställa tidiga

varningssignaler, vidta förberedande åtgärder, och i god tid påbörja krisledning vid
samhällsstörning, extraordinär händelse eller överhängande fara för dessa.

7.5 Kostnadsredovisning
Samtliga direkta kostnader för samhällsstörningar ska kunna följas upp i efterhand. Med samtliga
kostnader avses även personalkostnader. Det ger möjlighet att direkt se vad beslut och åtgärder
kostat och underlättar arbetet om statsbidrag, ersättningar eller dylikt ska sökas i efterhand. Normalt
är ekonomisammanställning en uppgift för krisledningsstaben om denna är aktiverad.

7.6 Avveckling av krisorganisation
När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden eventuellt
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Kommundirektören, eller den som är utsedd till ersättare, beslutar därefter om när avveckling av
krisledningsarbetet och krisledningsstaben ska ske. Det är viktigt att ta tillvara på erfarenheter av det
inträffade varför en slutrapport bör sammanställas. Här redovisas i korthet händelsen, viktiga beslut
och avväganden som gjorts, vilka kostnader händelsen fört med sig och vilka eventuella åtgärder som
ska genomföras efter händelsen. En checklista för avslut ska finnas tillgänglig som beslutsstöd.

8 Resurser
Krisledningsnämnden äger rätt att beordra in personal över förvaltningsgränserna samt fatta beslut
om att överta hela eller delar av andra nämnders verksamhetsområden i den utsträckning som är
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

8.1 Lokalfördelning
Funktion Första hand (kommunhuset Gislaved) Andra hand
Krisledningsnämnden Fegen Särskild anvisad plats, kommunhuset Gislaved
Krisledningsstab Nissan Räddningstjänstens ledningscentral, Mossarp
Förvaltningschefer Bolmen
POSOM-ledning Konferensrum vid upphandlingsenheten
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8.2 POSOM
För psykosocialt omhändertagande (POSOM) vid stora olyckor och katastrofer finns särskild
ledningsgrupp. Denna grupp underställd kommundirektören och förvaltningscheferna vid
extraordinära händelser men kan även aktiveras vid samhällsstörningar. Särskild plan finns för
POSOM-verksamheten. Ansvarig förvaltning är socialförvaltningen.
POSOM-gruppens resurser för insatser utgörs av särskilda personer från kommunens förvaltningar,
trossamfund, landsting och polis. Verksamheten bygger därför på samverkan snarare än på beordring
och ingår inte i någon schemalagd beredskap.

8.3 Regional krissamverkan
Inom Jönköpings län finns F-samverkan, en regional organisation för krissamverkan som kan träda in
vid befarade omfattande störningar som påverkar hela länet, t.ex. vädervarningar från SMHI. Denna
organisation initieras genom tjänstemän i beredskap vid landstinget och länsstyrelsen, vakthavande
befäl vid polisen eller räddningschef i beredskap för Jönköpings län.
F-samverkan är ett länsövergripande stöd till kommunerna i Jönköpings län samt Ydre kommun och
tar inte över det kommunala krisledningsansvaret vid en händelse. Särskilda instruktioner finns för
arbetet i F-samverkan.

9 Utbildning och övning
För att all personal och alla förtroendevalda ska ha tillräcklig kunskap för att kunna sköta sina
uppdrag vid alla typer av samhällsstörningar ska det finnas en plan för utbildning och övning. Inom
varje nämnds verksamhetsområde ska det genomföras en risk- och sårbarhetsanalys, dessa analyser
utgör ett viktigt underlag för nedanstående utbildningar och övningar.

Linjeorganisationen ska kontinuerligt öva och träna sin personal på realistiska och tänkbara
situationer som kan uppstå vid olika typer av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Det är
dock viktigt att verksamheternas generella förmåga stärks för att kunna möta händelser som inte
tidigare identifierats eller övats.

9.1 Inriktning
 Utveckla en generell grundförmåga hos kommunens förtroendevalda och anställda för att

kunna hantera en allvarlig händelse i Gislaveds kommun.
 Utveckla en god och effektiv samverkan mellan kommunen och andra lokala myndigheter,

organisationer och företag så att alla möjliga resurser används där de bäst behövs.
 Genom ett allmänt ökat risk- och säkerhetsmedvetande minska risken för skador på

människor och viktiga samhällsresurser.
 Genom övning och utbildning skapa konstruktiva diskussioner och lösningar på problem-

ställningar inom säkerhetsarbetet inom kommunens samtliga områden.
 Bilda och stärka de lokala nätverken som ska arbeta inom den lokala säkerhetsorganisationen.

Inriktning 2017
 Delta i länets utbildnings- och övningsplanering.
 Delta i de utbildningar och övningar som planeras i länet när möjlighet finns.
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 Genomföra larm-, start-, stabs-, besluts- samt ledningsövning vid ett och samma tillfälle.
 Stabsmetodikutbildning genomförs för samtliga i staben.
 Stabschefsutbildning genomförs för samtliga stabschefer.
 Funktionsövningar ska genomföras löpande och vid behov.

Inriktning 2018
 Delta i länets utbildnings- och övningsplanering.
 Delta i de utbildningar och övningar som planeras i länet när möjlighet finns.
 Delta i regional samverkansövning.
 Funktionsövningar ska genomföras löpande och vid behov.
 Vid behov genomförs stabsmetodikutbildning och stabschefsutbildning.

Inriktning 2019
 Delta i länets utbildnings- och övningsplanering.
 Delta i de utbildningar och övningar som planeras i länet när möjlighet finns.
 Funktionsövningar ska genomföras löpande och vid behov.
 Vid behov genomförs stabsmetodikutbildning och stabschefsutbildning.

10Uppföljning och utvärdering
Efter genomförd utbildning och övning ska utvärdering genomföras. Årlig redovisning lämnas till
kommunstyrelsen. Inträffade händelser hanteras på likartat sätt. Erfarenheterna återkopplas som
underlag till förbättringar inom planläggning, utbildning och övning.

11Höjd beredskap
Under 2015 har ett nationellt arbete påbörjats att återta förmågan för åtgärder vid höjd beredskap.
Höjd beredskap har varit nedprioriterat till förmån för utveckling av den nationella krisberedskaps-
förmågan. Under kommande år ligger ett omfattande arbete både på regional och lokal nivå att
återta och anpassa åtgärder vid höjd beredskap för 2017 års förutsättningar. I lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
pekar tydligt på kommunens ansvar. Detta arbete kommer att kräva en särskild insats för att

identifiera behov och rimlig ambitionsnivå för Gislaveds kommun.
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Styrdokument krishantering - Strategi för hantering av
samhällsstörningar

Ärendebeskrivning
Krisberedskapen berör stora delar av kommunens organisation och spänner
över flera lagstiftningsområden. En viktig grund för kommunernas
krisberedskap är de uppgifter som framgår av lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap (LEH).
I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap som tecknats mellan
MSB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) preciseras mål och
ersättning för kommunernas uppgifter enligt LEH.(SKL 12/6159 - MSB 2012-
5541)

Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under
mandatperioden samt en planering för hur kommunen ska hantera en kris.
Kommunerna ska därför ta fram ett styrdokument för kommunens arbete
med krisberedskap.
Styrdokumentet ska främst utgå från de behov av åtgärder som identifierats i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys men även behov av åtgärder som
identifierats på annat sätt (t.ex. vid utvärderingar av övningar och inträffade
händelser). Innehållet i styrdokumentet regleras i överenskommelsen.

Räddningstjänsten har tagit fram Strategi för hantering av samhällsstörningar
som ska antas av kommunfullmäktige samt Plan för hantering av
samhällsstörningar som ska antas av kommunstyrelsen. Tillsammans utgör
dessa två dokument Styrdokument för krishantering för Gislaveds kommun.
Planen kommer att antas efter att kommunfullmäktige har antagit strategin.

Beslutsunderlag
Överenskommelsen mellan MSB och Sveriges Kommuner och Landsting
Förslag till Strategi för hantering av samhällsstörningar daterat den 28 juni 2017
Förslag till Plan för hantering av samhällsstörningar daterad den 28 juni 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 juni 2017
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2017, § 225

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget efter dagens redaktionella
förändringar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Strategi för hantering av samhällsstörningar daterad den 28 juni
2017, samt

att Plan för hantering av extraordinära händelser, stora olyckor och andra
kriser, antagen den 25 oktober 2012 därmed upphör att gälla.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Inledning
Dokumentet finns till för att lägga ambitionsnivån för och beskriva arbetet med krisberedskap för att
få en effektiv krisledning i syfte att stödja och hjälpa de som bor och vistas i vår kommun. Enligt lag
(2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (LEH), ska kommuner och landsting inför varje mandatperiod fastställa en plan
för hantering av extraordinära händelser. Kopplat till denna lag finns en överenskommelse mellan
Staten och Sveriges kommuner och Landsting som reglerar statens förväntningar på kommunerna.
Kommunen ska bl.a. ha ett styrdokument som:

 Beskriver det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att minska eller
ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet.

 Beskriver hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden i denna överenskommelse samt
hur ersättningen ska användas. Samverkansersättningen ska särredovisas.

2. Risker och sårbarheter i kommunen
Händelser som kan klassas som möjliga extraordinära händelser i kommunens risk- och
sårbarhetsanalys är:

 Större elavbrott

 Större smittutbrott

 Omfattande snöstorm

 Social oro

 Omfattande översvämningar

 Förtroendekriser för kommunen

I och med att analysen inte tar fasta på sannolikheten för ovanstående kriser så är målet att ha en
generell strategi som kan användas vid alla samhällsstörningar. Fokus har satts på att skydda
samhällsviktig verksamhet vid större elavbrott, större smittutbrott och omfattande snöstorm då
kommunens förvaltningar anses vara mindre robusta vid dessa.

3. Styrdokument
Nedan redovisas vilka styrdokument som finns inom verksamhetsområdet Krisberedskap samt
beslutsinsatser.
Dokument Beslutsinstans Beskrivning
Strategi för hantering av
samhällsstörningar

Kommunfullmäktige Beskriver inriktning och
övergripande målsättningar för
gällande mandatperiod. Kort
beskrivning av organisation och
ansvar på normativ och strategisk
nivå

Plan för hantering av samhällsstörning Kommunstyrelsen Övergripande beskrivning av organisation,
ansvar, förmåga, verksamhetsområden,
arbetsmetod och resurser på strategisk
och operativ nivå. En plan för utbildning
och övning för att nå önskade förmågor.

Riktlinjer för hantering av
samhällsstörning

Kommundirektör Mer detaljerad beskrivning av ovan
kompletterad med funktionsbeskrivningar
och checklistor.

Verksamhetsplan för krishantering Räddningschef Årlig aktivitetsplan med aktiviteter tidssatta
och ansvarsfördelade.
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4. Grunduppdraget krisberedskap
Gislaveds kommun ska arbeta med att minska sårbarheten i samtliga kommunala verksamheter och
kommunala bolag samt ha en god förmåga att hantera samhällsstörningar i fred. Kommunen ska även
ha en grundläggande förmåga till civilt försvar.

4.1. Inriktning
 Gislaveds kommun tillämpar helhetsyn enligt ”Gemensamma grunder för samordning och

ledning” (MSB 2016). Detta innebär att kommunen bedömer behov och prioriterar sina resurser
utifrån ett helhetsperspektiv och fokuserar på åtgärdernas effekter.

 I varje kommunal förvaltning ska alla organisatoriska nivåer förstå värdet av att kunna ge tidiga
signaler om störning i samhällsfunktioner samt informera högre chefsnivå och samverkande
organisationer.

 Kommunen ska genom förebyggande, förberedande och avhjälpande åtgärder, kunna upprätthålla
en sådan nivå i samhällsviktig verksamhet, även under långvariga samhällstörningar, att
medborgarnas liv eller hälsa inte riskeras och att negativ påverkan på miljö och egendom
begränsas.

 Kommunen ska vid extraordinära händelser och samhällsstörningar ha god förmåga att leda sin
egen verksamhet, samverka med andra organisationer och informera allmänheten så att de
negativa konsekvenserna för de som vistas och verkar i kommunen minimeras.

 Kommunens krisledningsorganisation ska ha god förmåga till:
- Att leda sin verksamhet och samverka med andra organisationer.
- Omvärldsanalys.
- Insikt om samhällets känslighet.

4.2. Kritiska kvalitetsfaktorer
Beskrivningen av verksamhetens grunduppdrag ska sammanfattas i för verksamheten kritiska
kvalitetsfaktorer. Dessa ska beskriva de viktigaste faktorerna för att verksamheten har hög kvalitet
och effektivitet med avseende på såväl ekonomi, personal, verksamhet och målgruppernas behov.
Kritiska kvalitetsfaktorer finns med i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv.

4.3. Uppföljning
Räddningstjänsten ska årligen rapportera till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om det
gångna året via webben.
Uppföljning ska ske varje år till kommunstyrelsen.
Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige i slutet av varje mandatperiod med avseende på den
gångna mandatperioden.

5. Kommunorganisation och ansvar
I Gislaveds kommun finns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och tillhörande nämnder,
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förvaltningar och kommunala bolag – se www.gislaved.se.

Krisledningsorganisationen bygger på de fyra krishanteringsprinciperna ansvar, närhet, likhet och
samverkan. Det övergripande ansvaret för krishanteringen i kommunen ligger på kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen är den nämnd som har det normativa ansvaret vid en samhällsstörning. Om
samhällsstörningen klassas som en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden överta detta
ansvar. Ett särskilt reglemente finns som reglerar vilka mandat denna nämnd har samt arbetssätt och
ansvar. Kommundirektören (KD) har det övergripande operativa ansvaret och tillsammans med
förvaltningschefer utövar kommundirektören den operativa ledningen med politisk styrning genom
kommunstyrelsen eller krisledningsnämnden. Till kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) kan
även ledningspersonal från de kommunala bolagen knytas vid behov.

Se Figur 1.

En samhällsstörning som bedöms kunna hanteras säkert inom ordinarie organisation, eventuellt efter
utökade befogenheter till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, behöver inte
medföra att hela krisledningsorganisationen träder i funktion.

5.1. Krisledningsnämnd – normativ ledning
Ansvar:
Krisledningsnämnden ansvarar för den normativa ledningen. Den normativa ledningen beslutar i
frågor av principiell och övergripande natur och ger uppdrag åt kommundirektören. I Gislaveds
kommun utgörs krisledningsnämnden av sju ledamöter och sju ersättare, samtliga från
kommunstyrelsen. Krisledningsnämnden träder i funktion efter särskilt beslut om att
samhällsstörningen klassas som extraordinär händelse och som kan tänkas medföra brådskande
behov av samordning, omfördelning av resurser och ingrepp i flera nämnders ordinarie verksamhet i
syfte att minska negativa effekter av händelsen. Sammansättning, ansvar och arbetsformer regleras
dels i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) och dels i reglementet för krisledningsnämnden.

Besluten kan gälla frågor som:
- Får stora ekonomiska konsekvenser.
- Innebär att viktiga samhällsfunktioner störs.
- Innebär att den kommunala servicen reduceras.
- Innebär att väsentliga miljövärden spolieras.
- Innebär att betydande enskilda intressen påverkas.

Den normativa ledningen ska arbeta i ett långt tidsperspektiv vilket normalt inte medger operativa
uppgifter. Om krisledningsnämnden inte inrättas, trots att extraordinär händelse föreligger, hanteras
den normativa ledningen av kommunens ordinarie politiska organisation.

5.2. Kommundirektör – strategisk och operativ ledning

Figur 1: Gislaveds kommuns krisledningsorganisation

http://www.gislaved.se
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Ansvar:
Kommundirektören leder det strategiska och verkställande (operativa) arbetet tillsammans med
ordinarie förvaltningschefsorganisation, med stöd av krisledningsstaben. Kommundirektören ansvarar
för att säkerställa att linjeorganisationen organiseras, utbildas och övas i enlighet med dess ansvar.
De uppdrag som krisledningsnämnden ger kommundirektören, och de följande strategiska och
operativa beslut som fattas, verkställs genom linjeorganisationen. Krisledningsstaben utgör ett stöd i
genomförande och uppföljning av beslut.

5.3. Krisledningsstab – Stödfunktion
Ansvar:
Stödja kommundirektör och övriga ledningsfunktioner vid samhällsstörning.
Stabens uppgift är att öka kommundirektörens och förvaltningschefernas förmåga att utöva ledning
genom att bland annat:

- Stötta beslutsfattare med underlag för beslut
- Utarbeta analyser och rapporter
- Vid behov omsätta och verkställa beslut
- Skapa god förmåga för ledning i övrigt
- Samverka med övriga aktörer

I vissa fall, då exempelvis endast en förvaltning är drabbad av en händelse, kan kommundirektören
ställa hela eller delar av krisledningsstaben till en förvaltningschefs förfogande.
Särskilda funktionsbeskrivningar finns för varje funktion i staben. Det finns även checklistor för vissa
uppdrag/åtgärder.



  1 (18) 

  
 

Diarienr  
SKL 12/6159  
MSB 2012-5541 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap  

- Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH  

 

Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter 

kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åt-

gärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(LEH). Överenskommelsen preciserar vidare statens förväntningar på hur upp-

gifterna ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verk-

samhet och ersättning ska följas upp. 

Ersättningen utgår från den s.k. finansieringsprincipen som innebär att de åt-

gärder som staten ålägger kommunerna också ska finansieras av staten. 

Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2004 mellan 

staten (företrädd av dåvarande Krisberedskapsmyndigheten) och Svenska 

kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL), dnr 

KBM 0762/2004, SK 2003/1748. Denna justerade överenskommelse ersätter 

det tidigare avtalet från och med 1 januari 2014. 

Utöver det som avtalas i denna överenskommelse ska Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap (MSB) och SKL i samverkan utforma mer detaljerade 

anvisningar om hur ersättningen får användas och hur uppföljningen ska ge-

nomföras.  

 

Stockholm den 17 maj 2013 Stockholm den 17 maj 2013 

 

MSB SKL 

 

 

 

 

 

Helena Lindberg Håkan Sörman  

 

 

Bilagor 

Mål för uppgifterna i lagen 

Åtgärder för att stimulera samverkan med andra aktörer 

Riktlinjer för uppföljning 
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Diarienr  
SKL 12/6159  
MSB 2012-5541 

 

 

1. Utgångspunkter 

Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär hän-

delse i fredstid som det är definierat i 4§: 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker 

från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 

allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 

av en kommun eller ett landsting.”  

Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med uppgif-

terna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan lagstiftning, 

t.ex. socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor, förutsätts att kommu-

nen kontinuerligt bedriver ett grundläggande trygghets- och säkerhetsarbete. 

Det är upp till kommunen själv att finansiera de förberedelser och åtgärder 

som kommunen bedömer nödvändiga för att åstadkomma trygghet och säker-

het för de invånare som bor eller vistas i kommunen.  

Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även 

vara användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Ut-

gångspunkten i arbetet med uppgifterna i LEH ska dock alltid vara hanteringen 

av extraordinära händelser. Statens ersättning till kommunerna är beräknad 

utifrån att den ska finansiera verksamhet som är till nytta för mycket omfat-

tande och svåra händelser som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.  

Begreppet viktiga samhällsfunktioner har i denna överenskommelse ersatts 

med samhällsviktig verksamhet vars innebörd definieras i MSBFS 2010:6 eller 

annan författning som trätt i dess ställe. 
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2. Kommunens uppgifter 

Kommunernas uppgifter framgår av kap. 2 och 3 i LEH. Statens förväntningar 

på kommunernas arbete med att utföra uppgifterna i LEH förtydligas i bilaga 1 

i form av mål. Uppgifterna som beskrivs i LEH delas in i följande verksamhet-

er: 

 risk- och sårbarhetsanalyser  

 planering  

 geografiskt områdesansvar  

 utbildning och övning  

 rapportering  

 höjd beredskap  

Under perioden 2014-2018 vill staten stimulera ytterligare samverkan inom 

kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer. Detta sker genom att ett 

samverkanstillägg införs. Samverkanstillägget består av två delar: 

1. en samverkansersättning som utbetalas till kommunerna och som syf-

tar till att stimulera ytterligare samverkan i kommunernas arbete med 

de uppgifter som anges ovan och 

2. ett subventionerat abonnemangspris för Rakel i syfte att stimulera 

kommunernas anslutning till Rakel och därmed öka förmågan till sam-

verkan mellan olika aktörer vid en inträffad händelse.  

Mål för att stimulera ytterligare samverkan enligt punkt 1 ovan förtydligas i 

bilaga 2.  
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3. Villkor för användning av ersättningen 

Följande villkor utgår från LEH och gäller för den ersättning som kommunen 

får för genomförandet av uppgifterna i lagen: 

 Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap. 2 och 3 

i LEH som består av risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geogra-

fiskt områdesansvar, övning, utbildning, rapportering och höjd bered-

skap. 

 Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. 

Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med 

ersättningen. 

 De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva 

samhällsviktig verksamhet samt stärka förmågan att hantera extraordi-

nära händelser. 

 Ersättningen enligt denna överenskommelse ska utgöra ett komple-

ment till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.   

 Kostnader för stora investeringar eller delfinansiering av sådana åtgär-

der där kommunerna får andra typer av bidrag från staten (t.ex. stöd 

till kommunal ledningsförmåga) ska inte bekostas av ersättningen. 

Uppföljningen av hur ersättningen har använts ska ske utifrån ovanstående 

villkor. Uppföljningen ska även ske gentemot de uppgifter som kommunerna 

har enligt LEH samt de mål som anges i bilaga 1 och 2 till denna överenskom-

melse. I bilaga 3 framgår riktlinjer för uppföljning samt principer för när er-

sättning kan reduceras eller falla bort. 
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4. Ansvar och roller 

Det ligger i såväl kommunernas som statens intresse att den kommunala kris-

beredskapen utvecklas på ett bra sätt. Det är därför viktigt att SKL och MSB 

träffas löpande för att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas för att utveckla 

den kommunala krisberedskapen.  

Inför varje ny mandatperiod (från och med perioden 2019-2022) ska därför de 

mål som anges i bilaga till denna överenskommelse ses över och vid behov ut-

vecklas. I samband med denna översyn ska även kommunernas generella be-

hov av stöd från såväl MSB som länsstyrelserna, diskuteras och konkretiseras i 

en gemensam inriktning för den kommande periodens arbete1. I mitten av 

mandatperioden ska MSB, SKL och representanter från länsstyrelserna följa 

upp hur arbetet med uppgifterna fortlöper och om stödet behöver anpassas 

jämfört med vad som planerats.  

I detta avsnitt följer en beskrivning av kommunernas, länsstyrelsernas respek-

tive MSB:s övergripande roll och ansvar i förhållande till denna överenskom-

melse. 

 

Kommunernas ansvar 

Det är kommunfullmäktige som fastställer respektive kommuns mål och rikt-

linjer för kommunens verksamhet. Här ingår även att fastställa mål och riktlin-

jer för kommunens arbete med krisberedskap.  

Kommunen ansvarar för att genomföra uppgifterna enligt LEH och för att den 

statliga ersättningen som utgår för dessa uppgifter används i enlighet med de 

villkor som gäller för användningen av ersättningen. Kommunen ska följa upp 

den egna verksamheten samt rapportera till länsstyrelsen om de åtgärder som 

vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.  

Efter en extraordinär händelse ska kommunen se till att händelsen undersöks 

och att hanteringen utvärderas för att dra lärdom och ta tillvara på erfarenhet-

er. 

 

Länsstyrelsernas ansvar 

Länsstyrelsen ska ge kommunerna stöd i form av information och utbildning i 

krisberedskap, i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och i övningsverk-

samheten. Dessutom har länsstyrelsen uppgiften att följa upp tillämpningen av 

LEH och denna överenskommelse.  

Länsstyrelsen kan föreslå för MSB att en del av ersättningen ska reduceras eller 

falla bort för en kommun som inte fullgjort sina uppgifter. 

                                                           
1 Inriktningen av MSB:s stöd till kommunerna under perioden 2014-2018 ska tas 
fram under hösten 2013 med målsättning att den ska vara klar våren 2014. 
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MSB:s ansvar 

MSB ska lämna generella metodstöd m.m. för kommunernas arbete med upp-

gifterna enligt LEH. MSB ska t.ex. ta fram utbildningsmateriel, handböcker och 

metoder för kommunernas krisberedskap. MSB ska också erbjuda kommuner-

na utbildning, i de fall det är ändamålsenligt att utbildningen genomförs på 

central nivå. Dessutom ska MSB meddela föreskrifter om risk-och sårbarhetsa-

nalyser. 

MSB ansvarar också för att myndighetens anslag används på avsett sätt vilket 

ställer krav på uppföljning av utbetald ersättning, vilket normalt sker via läns-

styrelserna. MSB kan på förslag av länsstyrelsen besluta att ersättningen ska 

reduceras eller bortfalla för en kommun som inte fullgjort sina uppgifter enligt 

denna överenskommelse. 
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5. Ersättning 

Ersättningen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). Ersättning-

arna nedan anges i prisläge 2014 (januari 2014). 

De fördelningsprinciper som baseras på invånarantal ska utgå från invånaran-

talet den 1 november året före utbetalningsåret. Ersättningen betalas ut senast 

den 30 juni respektive år. 

 

a) Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för 

samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. 

Stockholm 2 240 000 kr 

Göteborg 1 400 000 kr 

Malmö 1 120 000 kr  

Övr. kommuner >80 000 inv. 560 000 kr 

Resterande kommuner 280 000 kr 

 

b) Verksamhetsersättning  

För genomförande av planering, risk- och sårbarhetsanalyser, övning m.m. 

utbetalas 12,75 kr per invånare under förutsättning att kommunen fullgjort 

sina uppgifter enligt ovan.  

 

c) Ersättning för utomhusvarning 

Kommunen får en årlig ersättning som uppgår till 1 100 kr per ljudsändare i 

respektive kommun för att finansiera kostnader för drift och underhåll samt för 

att genomföra kvartalsvisa tester av utrustningen.  

 

d) Samverkansersättning 

Kommunen får en årlig ersättning för att stimulera samverkan med andra aktö-

rer under förutsättning att kommunen fullgjort sina uppgifter enligt ovan. För 

vissa kommuner beräknas ersättningen utifrån schablonbelopp och för övriga 

baseras denna på antalet invånare. 
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Ersättning enligt schablon 

Stockholm    6 500 000 kr 

Göteborg    3 000 000 kr 

Malmö    1 500 000 kr 

 

Lund, Huddinge, Söder- 

tälje, Nacka, Botkyrka  

och Haninge                                 700 000 kr   

 

Kungsbacka, Järfälla, Täby, 

Sollentuna, Solna och  

Mölndal        500 000 kr 

 

Lidingö, Tyresö, Trelleborg, 

Kungälv, Upplands Väsby, 

Sigtuna, Österåker, Lerum, 

Sundbyberg, Partille, Värm- 

dö, Vellinge, Härryda 

och Danderyd                            300 000 kr 

 

Vallentuna, Ale, Kävlinge, 

Ekerö, Stenungsund,  

Upplands-Bro, Staffanstorp, 

Lomma, Svedala, Burlöv, 

Tjörn, Salem, Öckerö och 

Vaxholm        100 000 kr    

 

Ersättning baserad på antal invånare 

Övriga kommuner får en schablonmässig ersättning som uppgår till 2,10 kr per 

invånare. 
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6. Avtalets giltighet 

Denna överenskommelse gäller tillsvidare men kan justeras eller sägas upp, 

dock tidigast fr.o.m. 2019. 

Justering och uppsägning kan alltid ske om det föranleds av ändring eller upp-

hävande av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, förordningen 

(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjdberedskap eller annan lag eller förordning. Vid 

uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i samordning 

med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning. 

I enlighet med vad som anges i kap. 4 i denna överenskommelse ska de mål 

som anges i bilaga 1 ses över och vid behov utvecklas inför varje mandatperiod. 

Ändringar i bilagorna till denna överenskommelse får ske utan behov av juste-

ring av själva överenskommelsen förutsatt att MSB och SKL är överens om 

ändringarna. Ändring av bilagor är ej giltiga förrän företrädande parter har 

undertecknat dessa. 

De delar som avser åtgärder för att stimulera ytterligare samverkan med andra 

aktörer inom ramen för det samverkanstillägg som införs är tidsbegränsade till 

och med 2018 i ett första skede. Ambitionen är dock att såväl samverkanser-

sättningen som de subventionerade Rakel-abonnemangen ska förlängas även 

därefter. En eventuell förlängning av dessa åtgärder och denna ersättning ska 

dock föregås av en utvärdering av hur väl målen uppfyllts och hur ersättningen 

använts.  
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Bilaga 1 Mål för uppgifterna i lagen 

Genom målbeskrivningar i denna bilaga preciseras statens förväntningar på 

hur uppgifterna ska genomföras för att uppnå syftet i lag (2006:544) om kom-

muners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap (LEH). 

Uppgifterna som beskrivs i kap. 2 och 3 i LEH delas in i följande verksamheter: 

 risk- och sårbarhetsanalyser  

 planering  

 geografiskt områdesansvar  

 utbildning och övning  

 rapportering   

 höjd beredskap 

 

Risk- och sårbarhetsanalyser 

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan in-

träffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamhet-

en. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbar-

hetsanalys. 

Mål för risk- och sårbarhetsanalyserna är att de ska:  

 ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka 

förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet2, 

 ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,  

 ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till 

allmänheten samt 

 bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i sam-

hället i stort som kan påverka kommunens verksamhet och sam-

hällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. 

I arbetet med att genomföra uppgiften i LEH ska kommunen följa MSB:s före-

skrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser.  

Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys bör samordnas och inte-

greras med det riskanalysarbete som sker i enlighet med annan lagstiftning. 

 

                                                           
2 Här avses även verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag. 
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Planering 

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 

mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händel-

ser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete 

med krisberedskap.  

Målet är att ta fram ett styrdokument som ska innehålla: 

 en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under man-

datperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt 

för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksam-

het, 

 en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som be-

skrivs i denna överenskommelse samt hur ersättningen ska användas. 

Här ingår att särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska använ-

das,  

 

 en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt  

 

 en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som 

beskriver: 

o hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär hän-

delse, 

o hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, 

samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extra-

ordinär händelse samt, 

o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och 

samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse. 

  

Geografiskt områdesansvar 

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händel-

ser i fredstid verka för att: 

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och 

uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 

händelse samordnas och 

3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 
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Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att: 

 kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig 

verksamhet inom kommunens geografiska område ges möjlighet att 

samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och åt-

gärder under en extraordinär händelse, 

 kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket 

representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig 

verksamhet inom kommunens geografiska område bör ingå, 

 kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extra-

ordinär händelse samordnas samt att  

 kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i sam-

band med en extraordinär händelse. Kommunen ska ta initiativ till att 

aktörerna som ska hantera händelsen kan få en samstämd uppfattning 

om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åtgärder som be-

höver samordnas.  

 

Utbildning och övning 

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 

utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 

extraordinära händelser i fredstid. 

Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:  

 det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 

beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk försörjning, krisstöd 

m.m. ska vara utbildade och övade, 

 kommunen bl.a. utifrån de brister som identifierats i risk- och sårbar-

hetsanalysen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 

mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång 

per mandatperiod, 

 varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när 

det gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka 

med andra aktörer. 
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Rapportering 

Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad 

om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i LEH) och hur åt-

gärderna påverkat krisberedskapen. 

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som 

regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutveckling-

en, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och plane-

rade åtgärder. 

Mål för kommunens arbete med rapportering är att: 

 kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med be-

rörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nat-

ionellt för ledning och samverkan i kris samt att 

 kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om 

risker och sårbarheter i kommunen och om de lokala krisberedskapsak-

törernas förberedelser inför en extraordinär händelse. Vidare ska 

kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om lä-

get i kommunen vid en extraordinär händelse. 

 

Höjd beredskap 

Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under 

höjd beredskap. 

Mål för kommunens arbete med höjd beredskap är att: 

 säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas 

via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls 

samt 

 säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kun-

skaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap. 
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Bilaga 2 Åtgärder för att stimulera samverkan 
med andra aktörer 

I syfte att stimulera ökad samverkan inom kommunen samt mellan kommuner 

och andra aktörer införs ett samverkanstillägg under perioden 2014-2018. 

Samverkanstillägget uppgår till totalt ca 74 mnkr (prisläge 2014) och har möj-

liggjorts inom ramen för den tidigare totala ersättningsnivån genom att tidigare 

ersättningsformer tagits bort (det s.k. startbidraget och storstadstillägget) eller 

justerats (ersättningen för höjd beredskap). Samverkanstillägget består av två 

delar enligt bilden nedan. 

 

 

 

Samverkansersättningen (1) utbetalas till kommunerna och syftar till att stimu-

lera ytterligare samverkan med andra aktörer i kommunernas arbete med de 

uppgifter som anges i bilaga 1. Ersättningen uppgår till ca 37 mnkr/år och utbe-

talas till vissa kommuner enligt en schablon och för övriga kommuner som en 

ersättning per invånare i enlighet med vad som anges i kapitel 5 om ersättning.  

I syfte att stimulera kommunernas anslutning till det gemensamma radio-

kommunikationssystemet Rakel, och därmed öka förmågan till samverkan 

inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer vid en inträffad 

händelse, avsätts 37 mnkr/år av samverkanstillägget för att subventionera 

kommunernas3 abonnemangspriser för Rakel (2) under perioden enligt nedan: 

a) grundabonnemang i Rakel fastställs till 6 000 kr per år 

b) telematikabonnemang för styrning av utomhusvarning via Rakel fast-

ställs till 625 kr per år. 

  

                                                           
3 Priset avser även kommunala bolag och kommunalförbund som bedriver verk-
samhet inom de kriterier som anges i förordning (2013:396) om elektronisk kom-
munikation 

Samverkanstillägg 

(totalt ca 74 mnkr/år) 

 
1. Samverkansersättning  

(totalt ca 37 mnkr/år) 

 

2. Subventionerat pris Rakel 

(totalt 37 mnkr/år) 
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Mål för samverkansersättningen (1) anges för samtliga uppgifter som ska utfö-

ras enligt LEH utom för höjd beredskap. De kommuner som erhåller ersättning 

utifrån ett schablonbelopp ska uppnå samtliga mål. De kommuner som får er-

sättning baserat på antalet invånare ska minst uppfylla de mål som anges för 

uppgifterna geografiskt områdesansvar, utbildning och övning samt rapporte-

ring. 

 

Mål för samtliga kommuner 

 

Geografiskt områdesansvar 

 Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse har skett i 
samverkan med kommuner och andra aktörer utanför det egna geogra-
fiska området. 

Utbildning och övning 

 Kommunen deltar, i den utsträckning tillfälle ges, i planering, genom-
förande och utvärdering av samverkansövningar på regional och/eller 
nationell nivå. 

 Samverkansövningar med andra aktörer inom kommunen och/eller 
mellan kommuner genomförs med en genomtänkt periodicitet i förhål-
lande till regional och nationell övningsplanering.  

Rapportering 

 Kommunernas beredskapsfunktioner är samordnade med övriga rele-
vanta aktörer avseende nätverk, teknik, och metodik för informations-
delning för att stödja samverkan i regionen vid en extraordinär hän-
delse.  

 

Mål för kommuner som får en samverkansersättning 
enligt schablon 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

 Det finns etablerade former för samverkan avseende informationsut-
byte och kunskapsutveckling över kommungränsen (exempelvis för 
kommuner som har identifierat gemensamma risker och sårbarheter) 
för arbetet med risk- och sårbarhetsanalys inklusive beroendeanalyser 
samt identifiering av samhällsviktig verksamhet. 

Planering 

 Kommunens planering för att förebygga risker och sårbarheter samt för 
att hantera en extraordinär händelse ska vara framtagen i samverkan 
med andra aktörer, såväl offentliga som privata. 
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Uppföljning och utvärdering av samverkansersätt-
ningen 

Samverkansersättningen ska följas upp av länsstyrelsen i samband med att 

övriga delar av ersättningen följs upp. Ersättningens storlek har betydelse för 

de resurser som kommunen kan avsätta för att uppfylla målen. Mot bakgrund 

av detta ska samverkansersättningens storlek beaktas vid uppföljningen av 

ersättningen. 

Samverkansersättningen kommer att utvärderas av MSB och SKL för att be-

döma om den har uppfyllt sitt syfte. Inför förlängningen av avtalet görs en för-

nyad bedömning om samverkansersättningen ska kvarstå efter 2018 eller om 

dessa medel t.ex. ska användas på annat sätt för att stärka kommunal krisbe-

redskap. 
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Bilaga 3 Riktlinjer för uppföljning 

Uppföljningen ska ske gentemot de uppgifter som kommunerna har enligt lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt utifrån de mål som anges 

för uppgifterna och samverkansersättningen (bilagorna 1 och 2 till denna över-

enskommelse). Vidare ska det följas upp att ersättningen har använts i enlighet 

med gällande villkor. 

Följande riktlinjer gäller för uppföljning och redovisning av kommunens er-

sättning för de uppgifter som utförs enligt 2 och 3 kap. i LEH. 

 

Egenkontroll 

I uppgifterna ingår bl.a. att kommunen ska ta fram ett styrdokument för arbe-

tet med krisberedskap. Styrdokumentet bör fastställas och följas upp av kom-

munfullmäktige. I styrdokumentet ska det även redovisas hur kommunen avser 

att fullgöra de åtaganden i LEH som beskrivs och utvecklats i denna överens-

kommelse. Kommunen ska även redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen 

ska användas. Genomförandet av åtagandena enligt överenskommelsen samt 

redovisning för hur den statliga ersättningen används bör fastställas och följas 

upp årligen i kommunens budgetarbete. Kommunen ska kunna uppvisa doku-

mentation av genomförande och uppföljning för länsstyrelsen. 

 

Redovisning 

Kommunen ska för länsstyrelserna och MSB redovisa hur den statliga ersätt-

ningen använts. Av redovisningen ska det framgå vilka kostnader som är hän-

förliga till respektive ersättning. 

  

Hantering av sparande från föregående år 

Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i lagen och övriga åtaganden 

enligt överenskommelsen. Att spara en del av ersättningen till kommande år i 

syfte att genomföra åtgärder inom ramen för denna överenskommelse är möj-

ligt, så länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska användas. Om 

kommunen inte har använt hela ersättningen ska de vid länsstyrelsens uppfölj-

ning motivera varför denna inte har utnyttjats till fullo samt redogöra för hur 

kommunen planerar att använda oförbrukade medel kommande år. I enlighet 

med de principer som gäller för när ersättningen kan reduceras eller falla bort, 

kan MSB besluta om en lägre ersättning för en kommun som inte har en plan 

för hur oförbrukade medel ska användas.  
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Principer för när ersättningen kan reduceras eller 
falla bort 

Länsstyrelsen kan i enlighet med förordning (2006:637) om kommuners och 

lanstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap föreslå för MSB att en del av ersättningen ska reduceras eller falla 

bort. MSB fattar beslut om reducerad ersättning utifrån länsstyrelsens rappor-

tering. Hur mycket som ska reduceras eller falla bort avgörs från fall till fall. 

Reduktion av den ersättning som kommunen får för utförandet av uppgifter 

enligt LEH ska ske i proportion till hur stor del av arbetet som utförts.  

Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen 

för uppgifterna ska reduceras eller falla bort: 

 om en kommun inte fullgör de uppgifter lagen kräver kan en del av er-

sättningen reduceras eller falla bort,  

 om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är beskri-

ven som ersättningsgill i lagen eller denna överenskommelse kan en del 

av ersättningen reduceras samt  

 om det finns ett sparande från föregående år som överstiger 10 procent 

av den totala ersättningen och som kommunen inte har en plan för hur 

det ska användas under kommande år, kan delar av ersättningen redu-

ceras. Finns det planer på att t.ex. genomföra en övnings- eller utbild-

ningsinsats som innebär att sparandet behövs ska reducering inte ske. 

MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 § 

LEH. För formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av över-

klagandetid hänvisas till förvaltningslagen (1986:223). 

Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i 

uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en 

åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.   

 

 

 



 Delårsbokslut 2017-08-31 

 

   

 

 

 
Delårsbokslut 2017 med helårsprognos 

 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år 

 göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall det göras en 

 jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta 

 delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2016-08-31. 

 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2017-08-31 och  

helårsprognosen är en uppskattning av det förväntade resultatet per 2017-12-31. 

 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. 

 Även skuld- och fordringsbokföring är gjord. 

 

 

Delårsbokslutet är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den  

ger upplysningar om kommunens verksamhet och  

finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning. 

 

Målgrupper för delårsbokslutet är i första hand  

kommunfullmäktige och samtliga förtroendevalda. 

 

Fördjupad information om verksamheterna presenteras i  

 nämndvisa delårsbokslut vilka finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen. 

 

För mer information om kommunen är du välkommen att  

besöka vår hemsida: 

www.gislaved.se 

 

 

 

http://www.gislaved.se/
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 År 2017-08-31 i korthet 
 

 Befolkning 
 

Befolkningsutveckling 
Vid årsskiftet, 31 december 2016 hade Gislaveds kommun en folkmängd på 29 478 personer. Under första 

halvåret av året, till och med den 30 juni 2017 har kommunen ökat med 166 personer till totalt 29 644.  
 

 

 Ekonomi  
Delårsresultat 

Resultatet per 31/8 uppgår till 32, 3 mnkr, jämfört med 72,4 mnkr vid samma tid föregående år. 

 

 

Helårsprognos 

Utifrån nämndernas antagande om helårsprognos samt finansförvaltningens bedömning blir det 

prognostiserade resultatet för 2017 +30 mnkr. En osäkerhet i denna prognos är hur stor del av 

investeringsanslagen som kommer att förbrukas under 2017. Denna osäkerhet påverkar resultaträkningen 

avseende avskrivningar, interna kapitalkostnader samt räntekostnader. En annan osäkerhet är kostnaderna för 

pensioner. 

 

Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2017 angav ett årsresultat på +15,5 mnkr. Resultatet för 

2017 skulle därmed bli ca 14,5 mnkr bättre än budgeterat resultat vilket beror bland annat på följande faktorer: 

 

 Nämnder/styrelser +20,3 mnkr 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag -3,6 mnkr 

 Avskrivningar + 7,4 mnkr 

 Pensionskostnaden/personalomkostnader – 7,6 mnkr  

 Budgeterat resultat +15,5 mnkr 

 

 

Investeringsnivåer 

2017-08-31 uppgår investeringarna till 49,6 mnkr och för helåret beräknas investeringsnivån uppgå till 142,3 

mnkr vilket är 56 mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån 198 mnkr.  

 

Gislaveds kommun har som följd av höga investeringsnivåer under ett flertal år, i dagsläget en låneskuld på 70 

mnkr. Om prognostiserat driftresultat samt investeringsnivå faller in behövs det troligtvis inte göras någon 

ytterligare upplåning under 2017. 

 

Kommunalskatten för 2017 är 22,13 %. Genomsnittet i länet är 21:80 % och för riket 20:75 %. 

 

 



 Delårsbokslut 2017-08-31 

 

   

 

 

Förvaltningsberättelse 

2 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun. 
 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de prioriterade områdena och konkretiserade målen 

 de finansiella målen uppnås 

 som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personalpolitiska målen. 

 

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot 

gemensamma mål. Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar för 

den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen. 

 

För att samordna och ge ett utökat stöd för verksamheten har gemensamma definitioner samt en styrmodell 

för ekonomi- och verksamhetsstyrning utvecklats.  

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att kommunfullmäktige har antagit en Vision, prioriterade mål, 

Finansiella mål samt Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål har kommunfullmäktige för år 2016 

angivit ett antal konkretiserade mål som ska styra mot de prioriterade områdena och visionen. 

 

 

Visionen skall beskriva vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen skall vara ett redskap för 

styrning av den kommunala verksamheten. 

Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall utvecklas. Visionen skall 

vara styrande för budgetarbetet. 

 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till. 

 

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

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen. 

 

 

 

 

Prioriterade områden skall tydliggöra inom vilka delområden som arbetet ska inriktas för att 

visionen på sikt skall uppnås. 

De prioriterade områdena är: 

 Barns lärande 

 Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning av resurser till verksamheten. De 

finansiella målen är anpassade för att skapa ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden i form av bl a 

pensionskostnader m m. 

 Resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år 

 
 Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten renhållning) verksamhet ska för perioden 2017-2021, som 

genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel.  
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Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare 

och för att bidra till god ekonomisk hushållning. 

 

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

• Utveckla processen kring lönebildningen 

• Riktade medel för struktursatsningar 

• Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal 

 Styrmått: 

• 2017 ska minst 90 procent av alla anställda ha utvecklingssamtal.  

 

• Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 %.  

 

 

• Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 ska medföra att medianlönerna 

inom respektive AID-kod ligger i nivå som medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige.  

 

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

 Styrmått: 

 Samtliga nya tillsvidaranställningar anställas till en grundanställning på 100 %.  

 Målet är att andelen anställda med grundtjänst 100 % ska öka i förhållande till andelen per 2014-11-

01 som var 64,3 %.  

 

Arbetet på nämndnivån utgår sedan från att utföra givna inriktningar utifrån givna ekonomiska ramar. I detta 

planeringsarbete gör respektive nämnd en verksamhetsbudget som beskriver verksamhetens uppgift, vad 

den skall göra och för vem. Även på nämndnivån utarbetas mål för verksamheten utifrån de prioriterade 

områdena.  

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade områden. 
Under detta avsnitt beskrivs en sammanfattning av det arbete som genomförts i kommunens olika verksamheter 

under 2017 gällande kommunfullmäktiges prioriterade målområden. 

Målområde. Barns lärande 
 

Målområdesbeskrivning 

De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är delaktiga 

och att barnperspektivet står i fokus. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom engagemang och nyfikenhet. 

Det ger lust att lära och vilja att lyckas. 

I förskolan och skolan möter de unga tidigt vuxna från näringslivet och samhället i övrigt. Mångfald driver 

utvecklingen framåt och vi möts ofta mellan generationer och kulturer. 

Tillsammans prioriterar vi förebyggande och främjande arbete för barn och ungdomar. 

 

Konkretiserade mål 2017 

 Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan. 

 Prioritera förebyggande och främjande verksamhet för barn och ungdomar. 

 

Måluppfyllelse 
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Under året har en operativ styrgrupp för målområde, Barns lärande, startats. En arbetsgrupp har i uppdrag att 

leda och samordna arbetet med att genomföra LUPP som är en ungdomsundersökning med inriktning för att få 

kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter. Undersökningen kommer att skickas till ca 1100 

unga personer.  Resultatet kommer att redovisas för den operativa styrgruppen i februari 2018.   

 

Inom ramen för fullmäktiges målområde barns lärande pågår en uppstart av ett nytt, mer offensivt 

och strukturerat samarbete mellan olika aktörer runt barn och unga. SSPF är en struktur för samverkan 

mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet. En modell för Gislaveds 

kommun förväntas vara klart under 2017. 

 

Övergripande insatser för att säkerställa behörighet och kvalitet i undervisningen i skolor görs på flera olika sätt 

på Barn och utbildningsnämnden. Den genomförda och förändrad skolorganisationen syftar till att öka 

likvärdighet och ge högre måluppfyllelse samt till att möjliggöra ett effektivare sätt att använda personalens 

kompetens. En ny arbetsgrupp har bildats för att arbeta med ökad elevnärvaro.  

 

Samarbetet mellan förvaltningarna intensifieras och alla förvaltningar bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktiges 

mål. Exempelvis: 

 Fortsatt samverkan mellan Socialtjänsten och Barn och utbildningsförvaltningens för barn som är 

speciellt utsatta.  

 Stadsarkitekten har aktivt medverkat i planeringen av utformningen av ny pedagogisk lekplats. 

 Tekniska förvaltningen ser över passager vid viktiga skolpassager. 

 Under året har brandutbildning för många barn och ungdomar genomförts i Gislaveds kommun.  

 Under sommaren bedrevs ett stort antal aktiviteter genom satsningen Sommarliv. 

 Renoveringar har genomförts av Gisle-sportcenter samt Gisle bowling. Hörsjöbadet och av 

omklädningsrum. 

 Omfattande simundervisning för barn har genomförts. 

 Familjecentralen i Smålandsstenar har öppnats. 

 Omfattande kulturverksamhet bedrivs för barn och ungdomar. 

 

Sammantaget är måluppfyllelsen för målområde, Barns lärande god.  

Målområde. Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

 

Målområdesbeskrivning 

Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgivningen och arbetar för en hållbar utveckling ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val. 

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för digitalisering och 

utveckling av kommunen. 

Invånarna är stolta över sin kommun och tycker att den med sin variation av boendeformer är attraktiv att bo i 

och besöka. Människor möts i Gislaveds kommun. 

Konkretiserade mål 2017 

 Utveckla hemvården och det förebyggande arbetet för att skapa en bättre fungerande vardag.  

 Öppna för utökat samarbete med andra kommuner och organisationer.  

 Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv befolkningsutveckling.  

 Främja ett ökat bostadsbyggande i tätort och på landsbygd.  

 Öka medborgarnas digitala delaktighet.  

 Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45 % 2018. 

 Ökad samverkan och samarbete kring integration i och med civilsamhället samt öka kunskapen kring 

integration och mångfald.   

Måluppfyllelse 

Under året har en operativ styrgrupp för målområdet, Attraktivitet och utveckling, startas. De arbetar med 

framtagande av stadsmiljöprogram och ett strategiskt styrdokument för stadsmiljön i Gislaveds tätort.  

 

Nämnderna arbetar på olika sätt för att stärka attraktiviteten och utvecklingen i Gislaved samt bidrar till 

måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges konkretiserade mål. Exempelvis: 
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 Tekniska nämnden arbetar för vattenutbyggnad och dagvattenhantering i länet. 

 Det pågår arbete med att ta fram en markförsörjningsplan angående framtidens utbyggnad.  

 Arbete pågår med utbyggnad av fiber och fjärrvärme i den allmänna platsmarken. 

 Flera nämnder arbetar med att förenkla och förtydliga beslut, tillsynsrapporter och 

informationsmaterial till invånare. 

 Framtagandet av ny kommunikationshandbok pågår. 

 Kontaktcenter och kommunikatörerna arbetar fortlöpande på uppdatering i nyhetsflödet på webben 

och Facebook  

 

Förebyggande arbetet för äldre 

Socialnämnden arbetar på flera sätt för att arbeta mer förebyggande i hemvården. Andra nämnder arbetar 

också med att skapa aktiviteter för målet såsom exempelvis kulturutbud och brandsäkerhet. 

 

Digitalisering 

Digitalisering stödjer utvecklingen av kvaliteten på våra tjänster och är ett viktigt redskap i arbetet för att skapa 

en positiv befolkningsutveckling. Digitalisering finns med i de flesta nämnders beskrivningar av prioriterade 

utvecklingsområden nu och framöver.  

 

En fast beredningsgruppen för Digitalisering har startats. De arbetar för närvarande på att ta fram en 

behovsfångstmodell för att fånga upp förvaltningarnas idéer på ett tidigt stadium. Framtagandet av e-tjänster är 

ständigt pågående och kontaktcenter har en viktig roll både i att fånga upp behovet av e-tjänster, vara drivande 

och delaktiga i skapandet av e-tjänster utifrån medborgarens perspektiv men också genom vägledning in till e-

tjänsterna. 

 

Samverkan 

Samverkan mellan kommunala verksamheter, studieförbund och föreningar är viktigt och ett alltjämt pågående 

utvecklingsområde. Ett stort antal nätverk och samarbeten mellan Gislaved kommun och andra kommuner, 

regionen och Jönköpings län pågår.  

 

Integration 

Det finns ett integrations- och folkhälsobidrag som går att söka under två år för föreningar, organisationer och 

den interna verksamheten. Grannsamverkan på Trasten är initierat och påbörjat för att det ska leda till en 

tryggare boendemiljö. 

 

De kulturella mötesplatserna har arbetat för att vara inkluderande, där människor med olika bakgrund träffas, 

lär känna varandra och deltar på lika villkor. Ett programutbud som tar upp frågor kring integration och 

mångfald har genomförts. 

 

Ekologiska livsmedel 

Nytt anbud på livsmedelsinköp har inkommit och utvärdering pågår. I upphandlingen har krav på ekologiska 

produkter eller alternativ ställts. Detta kommer att möjliggör för verksamheterna att beställa ekologiska 

livsmedel.  

 

Andelen ekologiska livsmedel har ökat från 34 % år 2016 till 37,3% 2017. 

 

Sammantaget är måluppfyllelsen för målområde, Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun, god.  

 

Målområde. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Målområdesbeskrivning  

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet. Det förutsätter en fördjupad samverkan med 

näringslivet som präglas av tillit och förtroende. Det är lätt för företag att etablera sig här. 

Kommunen stödjer näringslivets arbete med kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att utveckla 

infrastrukturen. 

Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra närliggande regioner. 
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Konkretiserade mål 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Förbättra kommunens kommunikation och bemötande gentemot näringsliv och invånare.  

 Skapa bättre förutsättningar så att fler människor med efterfrågad kompetens söker sig till privat och 

offentlig sektor i Gislaveds kommun.  

 Underlätta nyetablering/nyföretagande och ett expansivt företagande.  

 Samverkan mellan skola och näringsliv ska intensifieras så att skolan erbjuder utbildningar till fler 

kompetenser näringslivet efterfrågar. 

 

Måluppfyllelse 

En operativ styrgrupp för målområdet, Företagsklimat och näringslivssamverkan, har startats. 

Styrgruppen arbetar med en aktivitetslista som är framtagen tillsammans med förvaltningar och organisationer. 

Vid näringslivsdialogen i december kommer resultatet och orsaker från Svenskt näringslivs kommunranking 

diskuteras. 

Det finns en fast beredningsgrupp, Attraktiv arbetsgivare, som arbetar med frågor inom området 

kompetensförsörjning, kompetensutveckling och ledarskap inom kommunen. Under hösten påbörjas 

arbetet med att ett nytt fokusområde gällande medarbetarskap. 

Nämnderna bidrar till måluppfyllelsen genom att arbeta med olika aktiviteter för målområdet, Företagsklimat 

och näringslivssamverkan. Exempelvis: 

 Ett utvecklingsprojekt gällande enkel handläggning bedrivs. Projektet syftar till att ge invånare service 

och svar direkt på enkla frågor. Projektet hålls samman i kontaktcenter och alla förvaltningar har en 

projektledare utsedd som driver arbetet i respektive förvaltning.  

 Arbetet med att utveckla kommunens e-tjänster är påbörjad. 

 Flera nämnder arbetar med att förtydliga myndighetsutövningen genom att förbättra 

kommunikationen, rådgivning, tillgänglighet och handläggning. 

 Vuxenutbildningen genomför utbildningar mot företag och den kommunala verksamheten och arbetar 

aktivt med att få fler högskolekurser i kommunen. 

Sammantaget är måluppfyllelsen för målområde, Företagsklimat och näringslivssamverkan, god. 
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4 Modell för finansiell analys 
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används fyra rubrikområden 

som benämns resultat och kapacitet samt risk och kontroll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt balansen mellan intäkterna och kostnaderna. En analys görs även över 

årets investeringar och deras utveckling och finansiering.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Period resultat och prognostiserat resultat 

 Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå 

 Nettokostnadsandel 

 

 

2. Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt. Ju starkare kapacitet kommunen har desto 

mindre känslig blir kommunen för konjunkturnedgångar. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

 

3. Riskförhållande 

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar att möta finansiella problem på kort och medellångt 

perspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 

möta finansiella problem.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Kassalikviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

 

 

4. Kontroll 

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiella målen efterlevs och planer följs. En god följsamhet 

mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Måluppfyllelse 

 Avstämning av balanskravet

 

 

Resultat 

 

 

Kapacitet 

 

 

Risk 

 

 

Kontroll 
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 Resultat  
 

INLEDNING 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall det göras en 

jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2016-08-31. 

 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2017-08-31 och helårsprognosen är en uppskattning av det förväntade 

resultatet per 2017-12-31. 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. Även skuld- och fordringsbokföring är gjord. 

 

 

HUR BLEV RESULTATET 

 

 
 
Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och skatteintäkter är resultatet per den sista augusti bättre än den 

budgeterade nivån. Prognosen för helåret är också bättre än det budgeterade resultatet.  

 

Resultatet 2017-08-31 uppgår till 32,3 mnkr för Gislaveds kommun.  

Resultatet 32,3 mnkr beror på att nämnderna har förbrukat 26,8 mnkr mindre än vad som är budgeterat för denna 

period. Ett viktigt påpekande är att budgeten är fördelad jämnt över året vilket inte avspeglar den verkliga 

kostnadsfördelningen. 

 

Helårsprognos 

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +15,5 mnkr. Resultatet för 2017 skulle därmed bli +14,5 mnkr bättre 

än budgeterat resultat vilket beror bl a på följande faktorer: 

 Nämnder/styrelser +20,3 mnkr 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag -3,6 mnkr 

 Avskrivningar + 7,4 mnkr 

 Pensionskostnaden – 7,6 mnkr  

 Budgeterat resultat +15,5 mnkr 
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Finansförvaltningen 

Försämrade skatteintäkter med 3,6 mnkr beror framförallt på att antalet invånare som prognostiserades i samband med 

att budgeten antogs är lägre vilket också påverkar inkomst- och kostnadsutjämningen.  

 

Pensionskostnaderna beräknas avvika negativt mot budgeterat belopp med 7,6 mnkr. Pensionerna är 

svårprognostiserade och detta är en osäkerhetsfaktor. 

 

Avskrivningarna beräknas bli lägre som följd av en lägre prognostiserad investeringsnivå än vad som förutsågs då 

investeringsbudgeten antogs. Detta minskar avskrivningarna med 7,4 mnkr.  

 

Det finns en möjlighet att investeringsnivån blir lägre än prognostiserad nivå 142,3 mnkr i och med att den verkliga 

investeringsnivån 2017-08-31 enbart uppgick till 49,6 mnkr. 

Nämndernas avvikelse, driftbudget 
 

 Utfall Utfall Budget Prognos 
tkr 2016-08-31 2017-08-31 2017 mot budget 

Kommunstyrelsen 57 821 57 333 106 264 2 700 
Överförmyndarnämnden 2 246 2 038 3 326 0 
Räddningsnämnden 20 476 20 769 31 881 300 
Barn- och utbildningsnämnden 488 029 508 424 777 612 4 418 
Tekniska nämnden 29 450 30 846 45 474 0 
Socialnämnden 375 286 401 294 592 251 7 768 
Fritidsnämnden 21 355 21 763 38 949 2 075 
Fastighet- och servicenämnden -11 512 -636 2 173 448 
Kulturnämnden 18 927 21 089 35 090 2 056 
Bygg- och miljönämnden 5 907 8 011 13 532 500 

Summa nämnder 1 007 985 1 070 930 1 646 552 20 265 
 

 

 

Nettoinvesteringar 
Investeringsanslaget för 2017 uppgår till 198 mnkr. Den sista augusti har nämnderna förbrukat 49,6 mnkr av 

investeringsbudgeten och helårsprognosen visar att 142,2 mnkr kommer att förbrukas. 

Effekten av detta blir att ca 56 mnkr av budgeterad nivå inte kommer att förbrukas under året.  

 

Av den beviljade årsbudgeten på 198 mnkr har 25,1 % använts. Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat 

som inte är lägre än 30 mnkr och att skattefinansierade investeringar ska till 100 % finansieras med egna medel är det 

viktigt att investeringsnivån (exkl taxefinansierade) som genomsnitt inte överstiger ca 100 mnkr år.  

tkr Utfall Utfall Budget Prognos 

 2016-08-31 2017-08-31 2017 2017 

Kommunstyrelsen 1 739 385 400 200 
Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 
Räddningsnämnden 808 1 021 4 912 4 912 
Barn- och utbildningsnämnden 3 671 7 020 13 500 13 500 
Tekniska nämnden 7 412 8 872 27 954 23 885 
Socialnämnden 891 654 3 986 4 121 
Fritidsnämnden 690 1 234 6 225 6 225 
Fastighet- och servicenämnden 7 898 22 056 117 400 66 952 
Kulturnämnden 304 352 3 433 3 133 
Bygg- och miljönämnden 422 0 67 67 

Summa investeringar, skattefinansierade 23 835 41 594 177 877 122 995 

Investeringar, taxefinansierade 9 172 8 014 20 146 19 273 

Summa investeringar 33 007 49 608 198 023 142 268 
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Prioriterade investeringar 
Kommunfullmäktige har från att bevilja investeringsbudget ner på objektsnivå övergått till att tilldela nämnerna 

investeringsramar. Dock har kommunfullmäktige beslutat att vissa investerngar är särskilt prioriterade och därför inte får 

omdisponeras av nämnderna. De prioriterade investeringarna är ombyggnad Johan Orre, Glashuset - danslokal , Hus C  

förskola, samt om/tillbyggnad Smålandsstenar sporthall. Sammanlagd budget för de prioriterade investeringarna uppgår för 

2017 till 44, 4 mnkr. Av dessa har 0,72 mnkr förbrukats to m 2017-08-31, Prognosen visar att totalt 6 mnkr förväntas 

belasta dessa investeringar. 

 

Nettokostnadsandel 
En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och 

kostnader är god. En nettokostnadsandel (löpande kostnader i % av skatteintäkter och kommunal utjämning och 

statsbidrag) på 97-98 % kan betraktas som god ekonomisk hushållning. 

 

            prognos 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nettokostnadsandel 99,4% 98,0% 99,4% 98,5% 96,5% 98,4% 
  

Prognosen för 2017 visar att nettokostnadsandelen ökar och kommer vid årets slut vara 98,4 %. I nedan diagram ser man 

också att nettokostnaderna ökar mer än intäkterna. Detta är inte hållbart på sikt. 
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 Kapacitet  
 

Soliditet 
Soliditeten visar på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium för god ekonomis hushållning 

är att soliditeten över en längre tid inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Efter en försvagning 2013- 2015 ökar 

återigen soliditeten i Gislaveds kommun. Ett lån återbetalas under året vilket gör att soliditeten kommer att öka mer till 

bokslutet. 

 

 
 

 

Skuldsättning - förpliktelser 
Skuldsättningen per 2017-08-31 är 411 mnkr varav 70 mnkr är lån. Prognosen för 2017 visar att skuldsättningen kommer 

att minska då ett lån på 40 mnkr förfaller i oktober 2017 och behovet av nya lån finns i nuläget inte. Resterande lån på 30 

mnkr förfaller i juni 2018.  Förutom skuldsättning har kommunen andra förpliktelser, bl a de pensionsförpliktelser som 

intjänats före 1998. Dessa uppgår till 592 mnkr. 
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 Risk 
 

Kassalikviditet  
Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt kan visas som omsättningstillgångar - varulager i 

relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet. Vid augustis utgång uppgår kassalikviditeten till 70,8 %.  

Utöver likvida medlen hade kommunen en outnyttjad checkkredit på 60 mnkr vid årets utgång (100 mnkr för kommunen 

och dess bolag). Kommunen har 130 mnkr i likvida placeringar. 

 

Finansiell risk 
Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller rörlig ränta. Ytterligare en 

riskaspekt är när lånen förfaller till betalning i och med att det då finns en teoretisk risk för att inte kunna teckna nya lån. 

T o m år 2017 har kommunen upptagit lån till 70 mnkr och av dessa förfaller 40 mnkr under 2017.  I nuläget finns inget 

behov att förnya lånet. I och med att det finns en låneskuld så har den finansiella risken ökat, men de lån som finns har en 

bunden ränta och därmed finns för närvarande ingen ränterisk. 

Att kommunen upptar nya eller förlänger lån under åren 2018-2020 är inte trolig i och med kommunens goda 

grundekonomi.  

Till denna del måste även beaktas att det finns möjligheten att utnyttja beviljad checkkredit. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det inte finns någon finansiell risk.  

 

 

Borgensåtagande 
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet 2016-12-31 till 421 mnkr. Åtagandena avsåg till största delen 

kommunens bolag.  

 

Kommunen har under 2017 inte utökat borgensåtagandet. Utnyttjandet uppgick per 2017-08-31till 412 mnkr.  
 

 

Pensionsåtagande 
Pensionsåtagandet uppgår vid delåret till 592 mnkr vilket är en minskning sedan föregående delårsbokslut med 12,8 mnkr 

och jämfört med bokslut 2016 en minskning med 7 mnkr. Pensionsåtagandet för förtroendevalda ingår med 15,6 mnkr vid 

delåret 2017-08-31. 

Beloppen för delårsbokslutet baseras på Skandias prognos per 2017-08-31. I den helårsprognos som görs för pensioner 

har ytterligare 3 mnkr lagts på Skandias prognos p g a den osäkerhet som finns för pensionskostnader.

 

 Kontroll  
 

Finansiella mål 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att de finansiella målen är följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 2017-

2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 

mnkr per år 

Årets resultat beräknas till + 30,0 

mnkr och för perioden i genomsnitt 

5,8 mnkr/år, Även om resultatet för 

2016 (60,4 mnkr) och årets 

prognostiserade resultat (30,0 mnkr) 

behöver ses som en del i 

måluppfyllelsen så uppnås inte det 

finansiella målet på sikt. 

 

 Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten 

renhållning) verksamhet ska för perioden 

2017-2021, som genomsnitt, finansieras till 

100 % med egna medel.  

De lån som finns kvar har finansierat 

investeringar gjorda före 2017. Det 

finns inga behov av ny upplåning 

varför målet anses uppfyllt. 
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Personalpolitiska mål 
Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både 

för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare 

och för att bidra till en god ekonomisk hushållning. 

 

1. Gislaveds kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som attraktiv 

arbetsgivare.  

 Utveckla processen kring lönebildningen  

 Riktade medel för struktursatsningar  

 Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal  

 

Måluppfyllelse: 

 

Styrmåtten:  

 2017 ska minst 90 procent av alla anställda 

ha utvecklingssamtal.  

 Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 %  

 Att resultat av struktursatsningar under 

femårsperioden 2015-2019 ska medföra att 

medianlönerna inom respektive AID-kod 

ligger i nivå som medianlöner i kommuner 

och landsting i södra Sverige.  

 

Utvecklingssamtalen ska hållas under juni till 

december. Prognosen visar att en majoritet av de nio 

förvaltningar kommer ha uppnått att hållit i 

utvecklingssamtal med minst 90 % av deras 

medarbetare. 

 

Tyvärr stiger sjukfrånvaron i Gislaveds kommun likt 

övriga kommunala arbetsgivare i Sverige. 

Sjukfrånvaron per 2017-08-31 ligger likt 2016 års 

helårsutfall på drygt 6 %. Jämfört med 2016-08-31 

har socialförvaltningen, tekniska förvaltningen samt 

fastighet- och serviceförvaltningen ökat sin 

sjukfrånvaro. Prognosen visar att fem förvaltningar 

kommer att ha en sjukfrånvaro under 5,3 %. 

 

En omfattande löneanalys av 2016 års löner har 

gjorts. Den visar att Gislaveds kommun har 49 AID-

medianlöner (38 %) som ligger lägre än medianen för 

södra Sverige. I löneanalysen av 2015 års nivå var 

denna siffra 48 st (38 %) och för år 2014 41st (35 %). 

Dock har antal AID-löner som ligger i samma nivå 

som medianen i södra Sverige ökat, 64 st (47 %) 

jämfört med 54 st (44 %). 

 

Inom ramen för löneöversyn 2017 har det skett en 

struktursatsning om 2 mnkr.  

Satsningar inom konkurrensutsatta bristyrken har 

omfattat yrkena socialsekreterare barn och ungdom 

samt förskollärare.  

 

 

2. Hos Gislaveds kommun är heltid en 

rättighet och deltid en möjlighet.  

 

Måluppfyllelse 

Styrmåtten:  

 Samtliga nya tillsvidaranställningar anställs till 

en grundanställning på 100 %.  

 Målet är att andelen anställda med 

grundtjänst 100 % ska öka i förhållande till 

andelen per 2014-11-01 som var 64,3 %.  

 

Från och med 2017 är arbetsgivarens utgångspunkt 

att heltid ska vara norm. Prognosen visar att 

styrmåtten kommer att uppnås. Hitintills har samtliga 

nya tjänster som är längre än 3 månader annonserats 

på heltid. För barn- och utbildningsförvaltningen, 

socialförvaltningen samt fastighet- och 

serviceförvaltningen har anställningsavtalen skrivits 

om till heltid och tjänstledigheter beviljats för de som 

velat ha det. För övriga förvaltning sker detta per 1 

september 2017. 

 

 

 

 

Slutsats  

Som helhet ser prognosen ut att de personalpolitiska 

målen kommer ha en godkänd måluppfyllelse. Med 

detta som grund, och att vissa enstaka styrmått 

eventuellt inte är uppnådda eller delvis uppnådda 

under 2017, är prognosen att det personalpolitiska 

området som helhet delvis uppnådda.  

 

 

Avstämning av balanskravet.  
Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst 

räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt 

balansräkningen återställas under de närmast tre åren. Redan i förvaltningsberättelsen för det år då obalansen 

uppkommit ska anges när och hur regleringen ska göras. 

Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan avstämning görs. 
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För 2017 beräknas det justerade resultatet till + 32 mnkr vilket innebär att kommunen når upp till balanskravet.  

 

      Balanskravs-         2017 
prognos avstämning mnkr 2014 2015 2016 aug-17 

Årets resultat enligt  
10,6 24,9 60,5 32,3 30,0 

resultaträkning 

Realisationsvinster -5,3 -3 -6,7 -0,5 -0,5 

Realisationsförlust enligt 
undantagsmöjlighet 

0 0   0 0 

Årets resultat efter 

balanskravsjustering 
5,3 21,9 53,8 31,8 29,5 

            

Medel till konjunkturreserv 0 -6,9 -37,6 0 0 

Medel till pensionsreserv -5,3 -15 -16,2 0 0 

Årets balanskravsresultat  0 0 0 31,8 29,5 

 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska 

sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vad ska kommunen göra? 

 För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning 

 För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning” 

 För personalpolitiken skall anges personalpolitiska mål för att skapa den attraktiva arbetsgivaren. 

 

Gislaveds kommun uppnår inte en God ekonomisk hushållning enligt detta delårsbokslut beroende på att 

ett av de finansiella målen inte uppnås. Över tid är målsättningen i ekonomistyrningsarbetet att god ekonomisk 

hushållning ska uppnås. 

För verksamheterna finns mål som är utarbetade utifrån god ekonomisk hushållning och som redovisas i detta 

material.  

 

Det finns två övergripande personalpolitiska mål och dessa mål är styrande och arbetet med dessa löper på enligt 

plan. 

 

 

 Framtid 
En stor utmaning under den kommande planeringsperioden 2018-2022 är att klara de finansiella målen samtidigt 

som det finns behov av stora investeringar.  

 

Helårsprognosen för 2017 visar att det finansiella målet avseende resultat inte till fullo uppnås för perioden fram till 

år 2021 Genomsnittet av det finansiella målet att resultatet ska uppgå till 30 mnkr uppnås inte. I det kommande 

budgetarbetet måste investerings- och resultatnivåerna anpassas så att de finansiella målen uppnås.  

 

Förändrade förutsättningar ställer allt högre krav på kommunen. Krav på att ställa om i både planering och 

utförande utifrån förändrade förutsättningar.
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5 Ekonomi 

 Resultaträkning 
tkr Not Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 

  2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 

Verksamhetens 
intäkter 

1 273 354 270 941 446 500 384 460  

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1 223 164 -1 306 439 -1 916 811 -1 964 738  

Avskrivningar 3 -52 268 -48 115 -88 913 -81 623 -74 173 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -1 002 078 -1 083 613 -1 559 173 -1 661 901 -1 644 243 

 
Skatteintäkter 4 837 011 870 856 1 262 769 1 301 773 1 305 982 
Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

5 236 049 243 486 353 756 373 043 365 229 

Finansiella intäkter 6 2 008 2 398 4 055 4 166 4 166 
Finansiella 
kostnader 

7 -564 -848 -942 -1 585 -1 085 

Resultat före 
extraordinära 
poster 

 72 426 32 278 60 465 15 496 30 049 

 
Extraordinära 
intäkter 

 0 0 0 0 0 

Extraordinära 
kostnader 

 0 0 0 0 0 

Bokslutsdispositioner  0 0 0 0 0 
Skatt  0 0 0 0 0 

Årets resultat  72 426 32 278 60 465 15 496 30 049 

 Kassaflödesanalys 

tkr 
No

t 
Utfall Utfall Bokslut 

  2016-08-31 2017-08-31 2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Årets resultat  72 426 32 278 60 465 
Justering för av- och nedskrivningar 3 52 268 48 115 88 913 
Förändring deponiavsättning 18 0 0 0 
Förändring pensionsavsättning 17 1 436 6 058 6 069 
Ökning/minskning andra avsättningar  0 0 0 
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  0 0 0 
Realisationsvinst/förlust  -5 020 7 -6 251 

Medel från verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

 121 110 86 458 149 196 

      
Ökning/minskning kortfristiga placeringar  13  -39 962 -89 984 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -52 547 16 080 -42 181 
Ökning/minskning förråd och varulager 11 -228 -116 -213 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 -61 633 10 838 37 344 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -114 408 -13 160 -95 034 

      
INVESTERINGSVERKSAMHET     
Investering i immateriella anläggningstillgångar     
Investering i materiella anläggningstillgångar  -40 240 -51 058 -102 054 
Investeringsbidrag till materiella 
anläggningstillgångar 

 0 128 804 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  7 233 1 323 8 942 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  0 -43 -10 216 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0  10 248 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -33 007 -49 651 -92 276 
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FINANSIERINGSVERKSAMHET     
Nyupptagna lån  -67 823 303 6 313 
Amortering av långfristiga skulder  -380 -30 477 -40 589 
Ökning av långfristiga fordringar  0 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar 10 0 0 -1 500 
Minskning av avsättningar pga utbetalningar  0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -68 203 -30 174 -35 776 

      
Årets kassaflöde  -94 508 -6 527 -73 890 

      
Likvida medel vid årets början  109 516 35 626 109 516 
Likvida medel vid årets slut  15 008 29 099 35 626 
Årets kassaflöde  -94 508 -6 527 -73 890 

 Balansräkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut 

  2016-08-31 2017-08-31 2016 

TILLGÅNGAR     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 

8 1 149 161 1 170 130 1 164 685 

Maskiner och inventarier 9 94 746 100 644 104 603 
Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

 0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 10 39 765 38 638 38 595 

Summa anläggningstillgångar  1 283 672 1 309 412 1 307 883 

 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Förråd m m 11 3 569 3 244 3 128  
Fordringar 12 146 889 120 443 136 523  
Kortfristiga placeringar 13 70 000 129 947 89 984  

Kassa och bank 
14,1

5 
15 008 29 099 35 625  

Summa omsättningstillgångar  235 466 282 733 265 261  
 

Summa tillgångar  1 519 138 1 592 145 1 573 144  
 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 16 1 106 166 1 126 482 1 094 204  
därav årets resultat  72 426 32 278 60 465  
därav resultatutjämningsreserv    176 041  
AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

17 24 933 35 624 29 566  

Andra avsättningar 18 18 784 18 784 18 784  
Upplupen skatteskuld  0 0 0  

Summa avsättningar  43 717 54 408 48 350  
 

SKULDER      
Långfristiga skulder 19 84 490 16 674 46 848  
Kortfristiga skulder 20 284 765 394 581 383 742  

Summa skulder  369 255 411 254 430 589  
 

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

 1 519 138 1 592 145 1 573 144  

      
Panter och ansvarsförbindelser      
Borgensåtaganden 21 453 002 411 741 421 245  
Pensionsförpliktelser 22 604 857 592 028 599 019  
Övriga Ansvarsförbindelser      
Leasing    18 405  
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 Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Försäljningsintäkter 18 059 17 213 
Taxor och avgifter 64 590 66 945 
Hyror och arrenden 23 672 24 886 
Bidrag 133 584 134 881 
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 27 941 26 524 
Övriga intäkter 5 508 493 

Summa verksamhetens intäkter 273 354 270 941 

   
Jämförelsestörande intäkter   
AFA, återbetalning 0 0 
Reavinst 5 483 489 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Löner och sociala avgifter -825 336 -875 543 
Pensionskostnader -49 359 -59 494 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -1 294 -2 278 
Bränsle, energi och vatten -26 451 -23 978 
Köp av huvudverksamhet -123 516 -125 461 
Lokaler och markhyror -18 346 -19 460 
Lämnade bidrag -38 671 -44 264 
Övriga kostnader -140 191 -155 961 

Summa verksamhetens kostnader -1 223 164 -1 306 439 

   

 

Not 3 Avskrivningar 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 
Avskrivningar byggnader och anläggningar -35 079 -30 295 
Avskrivningar maskiner och inventarier -17 188 -17 820 
Nedskrivning/utrangeringar 0 0 

Summa avskrivningar -52 268 -48 115 

 

Not 4 Skatteintäkter 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Preliminär kommunalskatt 845 163 876 693 
Preliminär slutavräkning innevarande år -5 681 -7 653 
Slutavräkningsdifferens föregående år -2 354 2 422 
Mellankommunal inkomstutjämning -117 -607 

Summa skatteintäkter 837 011 870 856 

 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 180 072 193 663 
Strukturbidrag 0 0 
Införandebidrag 0 0 
Kostnadsutjämningsbidrag 6 731 3 356 
Regleringsbidrag/avgift -666 -192 
Avgifter för LSS-utjämning -3 818 -3 333 
Fastighetsavgift 30 670 30 929 
Övriga statsbidrag 23 060 19 063 

Summa generella statsbidrag och utjämning 236 049 243 486 

 

 

 



 

   20 

 

Not 6 Finansiella intäkter 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Ränta likvida medel 103 392 
Ränteintäkter kundfordringar 67 71 
Borgensavgift 838 1 227 
Övriga finansiella intäkter 3 5 
Utdelning aktier 997 701 

Summa finansiella intäkter 2 008 2 398 

 

Not 7 Finansiella kostnader 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Räntekostnader, lån -250 -248 
Övriga finansiella kostnader -168 -250 
Ränta pensionsskuld -146 -350 

Summa finansiella kostnader -564 -848 

 

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Anskaffningsvärde 1 857 882 1 913 540 
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -737 767 -783 702 
Bokfört värde 1 120 115 1 129 838 
Bokfört värde pågående investeringar 29 046 40 291 
Summa bokfört värde 1 149 161 1 170 130 

   
Avskrivningstider 0 - 60 år 0 - 60 år 

   
Redovisat värde vid årets början 1 156 242 1 164 685 
Investeringar 29 836 36 576 
Försäljningar -1 663 -836 
Nedskrivningar och utrangeringar 0 -64 
Återförda nedskrivningar 0 0 
Avskrivningar -35 079 -30 239 
Omklassificering av anläggningar -27 870 0 
Årets överföring från eller till annat slag av tillgång -786 7 
Årets pågående investeringar  -23 508 
Årets aktivering av pågående investeringar -565 -16 783 
Redovisat värde vid årets slut 1 120 115 1 129 838 
Pågående investeringar vid årets slut 29 046 40 291 

Summa redovisat värde vid periodens slut 1 149 161 1 170 130 

 

 

Not 9 Maskiner och inventarier 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Anskaffningsvärde 274 952 301 704 
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -180 206 -201 060 
Bokfört värde 94 746 100 644 

   
Avskrivningstider 0 -20 år 0 - 20 år 

   
Redovisat värde vid årets början 100 336 104 603 
Investeringar 11 362 14 355 
Försäljningar -550 -493 
Nedskrivningar/utrangering ar 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 
Avskrivningar -17 188 -17 813 
Omklassificering av anläggningar 0 0 
Årets överföring från eller till annat slag av tillgång 786 -7 

Redovisat värde vid periodens slut 94 746 100 644 
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Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Aktier   
Gislaved Kommunhus AB  10 348 

A-Ringen 100 0 
Kommunsamköp AB 3 3 
Gislavedshus AB 8 250 0 
Gislaved Industrilokaler AB 1 100 0 
Gislaved Energi Koncern AB  0 
Gislaved Energi AB 500 0 
Gislaved Energiring AB 50 0 
Gislaved Näringsliv AB 50 0 
Smålands Turistråd 30 30 
Inera AB  43 
Andelar   
Andel i Kommuninvest ekonomisk förening 23 356 23 356 
Andel i Business Gnosjöregionen AB 0 6 
Husbyggnadsvaror HBV förening (4 andelar) 40 40 
Södra, insatskapital 0 27 
Andel övriga föreningar 564 564 
Bostadsrätter   
Inköp Bfr Lyckås 80 80 
Inköp bostadsrätt 21 21 
Granaten daghem 602 602 
Grundfondskapital   
Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 
Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 
Stiftelsen Torghuset 375 375 

Summa aktier och andelar 37 265 37 638 

   
Långfristiga fordringar   
Lån A-ringen AB 3 059 1 559 
Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 
avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 

Summa långfristiga fordringar 2 500 1 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 39 765 38 638 

 

Not 11 Förråd m m 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Tekniska nämndens förråd 2 729 2 644 
Asfaltskross tekniska 840 600 
Övrigt, förråd 0 0 

Summa förråd m m 3 569 3 244 

 

Not 12 Fordringar 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Kundfordringar 5 898 6 869 
Statsbidragsfordringar 44 197 34 897 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 45 764 41 565 
Övriga kortfristiga fordringar 51 030 37 112 

Summa fordringar 146 889 120 443 

 

Not 13 Kortfristiga placeringar 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Korträntefond Nordea 20 000 55 010 
Korträntefond Swedbank 25 000 65 000 
Penningsmarknadsfond Swedbank 25 000 9 957 
Värdereglering kortfristiga placeringar  -21 

Summa kortfristiga placeringar 70 000 129 947 
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Not 14 Kassa och bank 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Kassa 31 26 
Bank 14 977 29 074 

Summa kassa och bank 15 008 29 099 

 

Not 15 Koncernkonto 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Kommunens andel 14 810 28 946 
Stiftelsen Gisleparken -6 082 -6 089 
Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 
Gislaved Kommunhus AB 0 1 623 
Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag 7 462 6 336 
AB Gislavedshus 12 039 -5 486 
Gisletorp Lokaler AB 2 522 3 347 
A-Ringen AB 752 0 
Gislaved Näringsliv AB 2 192 4 886 

Summa koncernkonto 33 696 33 562 

Från 2017 ingår A-Ringen i Gisletorp lokaler AB (fusion) 

 

Not 16 Eget kapital 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Anläggningskapital 1 155 465 1 238 330 
Rörelsekapital -49 299 -111 848 

Summa eget kapital 1 106 166 1 126 482 
varav pensionsbuffert   
varav konjunkturbuffert   

 

Not 17 Avsättningar för pensioner 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Specifikation - avsatt till pensioner   
Särskild avtals/ålderspension  11 699 
Förmånsbestämd/kompl.pension  88 
Ålderspension  16 041 
Pension till efterlevande  841 

Summa pensioner  28 669 

Löneskatt  6 955 

Summa avsatt till pensioner 24 933 35 624 

   
Antal visstidsförordnanden   
Politiker 13 13 
Tjänstemän 0 0 

   
Avsatt till pensioner   
Ingående avsättning 23 497 29 566 
Nya förpliktelser under året   
varav   
nyintjänad pension 2 050 3 773 
ränte- och basbeloppsberäkningar 72 410 
ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 
pension till efterlevande 0 0 
övrig post 212 2 541 
Årets utbetalningar -1 178 -1 849 
Utgående avsättning  0 
Förändring löneskatt 280 1 183 

Summa avsatt till pensioner 24 933 35 624 

   
Utredningsgrad 99 % 99 % 
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Not 18 Andra avsättningar 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Avsatt till återställande av deponi   
Redovisat värde vid årets början 18 784 18 784 
Nya avsättningar 0 0 
Ianspråktagande avsättningar 0 0 
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 
Förändring av nuvärdet 0 0 

Summa andra avsättning 18 784 18 784 

 

 

 

Not 19 Långfristiga skulder 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Lån i banker och kreditinstitut 70 000 0 

   
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   
Anslutningsavgifter 5 615 6 878 
återstående antal år (vägt snitt)   
Investeringsbidrag 8 875 9 796 
återstående antal år (vägt snitt)   

Summa långfristiga skulder 84 490 16 674 

 

 

Not 20 Kortfristiga skulder 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Leverantörsskulder 35 448 46 882 
Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 48 332 50 637 
Personal, pensionskostnader 28 898 31 400 
Övertid och semesterlöneskuld 80 697 84 821 
Förutbetalda skatteintäkter 6 800 11 243 
Kalkning och landskapsvård 1 556 423 
Förutbetalda intäkter 48 274 66 143 
Upplupna kostnader 8 037 9 418 
Moms 911 232 
Skuld VA-kollektivet 0 0 
Kortfristiga lån 0 70 000 
Övriga skulder 25 812 23 383 

Summa kortfristiga skulder 284 765 394 581 

 

 

Not 21 Borgensåtaganden 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Kommunägda bolag  och stiftelser   
Gislavedshus AB 320 631 300 406 
Gislaved Energi AB 89 000 66 500 
Stiftelsen Isabergstoppen 29 049 30 693 
Stiftelsen Torghuset 11 500 11 500 

Summa kommunägda bolag 450 179 409 099 

   
Egnahem och småhus: 151 115 

   
Föreningar och övriga   
Hestra Medborgarhus 733 647 
Gislaveds Folkets hus 925 894 
Anderstorps Folkets hus 1 014 986 
Broaryd- Hestra Fiberförening 0 0 

Summa föreningar och övriga 2 672 2 527 

Summa borgensförbindelser 453 002 411 741 
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Not 22 Ansvarsförbindelsen 

tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Ingående ansvarsförbindelse 614 114 599 019 
Aktualisering 0 0 
Ränteuppräkning 2 153 10 934 
Nyintjänad pension 4 137 2 495 
Ändring av försäkringsteknisk grund 0 2 755 
Pensionsutbetalningar -12 732 -14 110 
Övrig post -1 008 -7 700 

Summa pensionsförpliktelse 606 664 593 393 

Förändring av löneskatt -1 807 -1 365 
Utgående ansvarförbindelse. 604 857 592 028 

 

Not 23 Leasing   
tkr 2016-08-31 2017-08-31 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal   
Minimileasingavtal   
med förfall inom 1 år   
med förfall mellan 1-5 år   
med förfall senare än 5 år   

   
   

Finasiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år   
Nuvärdet av minimileasingavgifterna   
med förfall inom 1 år   
med förfall mellan 1-5 år   
med förfall senare än 5 år   

   

 Nämndernas driftsredovisning 

 Utfall Utfall Budget Avvikelse Använt % Prognos 

tkr 
2016-08-

31 
2017-08-31 2017   2017 

Kommunstyrelsen 57 821 57 333 106 264 48 931 54,0 103 564 
Överförmyndarnämnden 2 246 2 038 3 326 1 288 61,3 3 326 
Räddningsnämnden 20 476 20 769 31 881 11 112 65,1 32 141 
Barn- och utbildningsnämnden 488 029 508 424 777 612 269 188 65,4 773 194 
Tekniska nämnden 29 450 30 846 45 474 14 628 67,8 45 474 
Socialnämnden 375 286 401 294 592 251 190 957 67,8 584 483 
Fritidsnämnden 21 355 21 763 38 949 17 186 55,9 36 874 
Fastighet- och 
servicenämnden 

-11 512 -636 2 173 2 809 -29,3 1 725 

Kulturnämnden 18 927 21 089 35 090 14 001 60,1 33 034 
Bygg- och miljönämnden 5 907 8 011 13 532 5 521 59,2 13 032 

Summa nämnder 
1 007 98

5 
1 070 930 1 646 552 575 621 65,0 1 628 847 
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 Nämndernas investeringsredovisning 

tkr Utfall Utfall Budget Avvikelse Använt % Prognos 

 
2016-08-

31 
2017-08-

31 
2017   2017 

Kommunstyrelsen 1 739 385 400 15 96,3 200 
Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 0 0 
Räddningsnämnden 808 1 021 4 912 3 891 20,8 4 912 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

3 671 7 020 13 500 6 480 52 13 500 

Tekniska nämnden 7 412 8 872 27 954 19 082 31,7 23 885 
Socialnämnden 891 654 3 986 3 332 16,4 4 121 
Fritidsnämnden 690 1 234 6 225 4 991 19,8 6 225 
Fastighet- och 
servicenämnden 

7 898 22 056 117 400 95 344 18,8 66 952 

Kulturnämnden 304 352 3 433 3 081 10,3 3 133 
Bygg- och miljönämnden 422 0 67 67 0 67 

Summa investeringar, 
skattefinansierade 

23 835 41 594 177 877 136 283 23,4 122 995 

Investeringar, 
taxefinansierade 

9 172 8 014 20 146 12 132 39,8 19 273 

Summa investeringar 33 007 49 608 198 023 148 415 25,1 142 268 

Större investeringsprojekt 

tkr Budget 2017 Utfall 2017-08-31 
Totalt t o m 2017-

08-31 
 

FIP bilar-Burseryd 
och Reftele 

800 823 823  

Läsplattor BUN 6 450 5 239 5 239  
Möbler och 
inventarier 10 år 

3 231 1 736 1 736 mest inom skolan 

Strukturförändring 
skolor proj 56014 

1 954 1 771 1 771  

Ombyggnad HVB-
hem, 
Kastanjegården 

5 343 5 646 5 646  

Toppbeläggningar, 
Gata 

8 400 4 021 4 021  

Prioriterade investeringar 

tkr Budget 2017 
Utfall 2017-

08-31 
Prognos 

2017-12-31 
Avvikelse 

mot budget 

Ombyggnad Johan Orre 1 500 96 1 000 500 
Glashuset -danslokal 5 000 146 1 000 4 000 
Hus C förskola, Anderstorp 16 599 287 3 000 13 599 
Om/tillbyggnad sporthall 
Smålandsstenar 

21 341 188 1 000 20 341 

Totalt prioriterade investeringar 44 440 717 6 000 38 440 
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6 Kommunstyrelsen 

 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Marie Johansson S   
Förvaltningschef Malin Aronsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 79 822 76 208 130 857 130 536 127 836 2 700 
./. Intäkter -22 001 -18 876 -35 438 -24 272 -24 272 0 

Nettokostnad 57 821 57 332 95 419 106 264 103 564 2 700 
       

Nettoinvesteringar 1 624 385 9 234 400 200 200 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Politiskt ansvar 6 394 6 300 10 160 11 029 11 029 0 
       

Kommunledning 3 624 2 951 4 699 3 389 3 589 -200 
HR enhet 5 422 9 412 8 715 14 229 14 129 100 
Hållbar utveckling 9 428 10 188 14 978 21 322 20 422 900 
Mark & Exploatering 2 585 28 9 458    
Ekonomienheten 11 503 13 478 17 724 23 032 21 932 1 100 
Verksamhetsstöd 7 158 8 238 13 246 15 652 15 052 600 
IT enheten 9 274 3 560 12 261 12 078 12 078 0 
Kontaktcenter enhet 2 432 3 177 4 178 5 533 5 333 200 

       

Totalt 57 821 57 332 95 419 106 264 103 564 2 700 

Mark & exploatering har övergått till tekniska nämnden. IT enheten har övergått till Fastighet & Service. 

Måluppföljning 
I detta avsnitt beskrivs en sammanfattning av måluppfyllelsen på Kommunstyrelsen mål. En mer detaljerad 

uppföljning av målen beskrivs i avsnitt 3. 

Måluppfyllelsen för Kommunstyrelsens mål är goda. 

Flertalet av Kommunstyrelsens mål är omfattande och långsiktiga. Målarbetet innebär omfattande aktiviteter i 

form av att samordna eller utveckla för hela organisationen. Måluppfyllelsen blir därför svår att mäta och 

uppnås inte fullt ut under bara ett år. De planerade åtgärderna är dock genomförda eller delvis genomförda. 

Exempelvis på målet, Öka medborgarnas digitala delaktighet, pågår ett antal aktiviteter och långsiktigt beräknas 

detta ge avsett resultat, men ett omfattande arbete kvarstår innan det blir märkbart för medborgaren. 

Andra mål är mer konkreta och förväntad måluppfyllelse kan tydligt anges. Ett stort antal  av kommunstyrelsens 

mål är påbörjade och aktiviteter för att uppnå målen väntas genomföras under hösten. Något nämndmål är helt 

genomfört och på något mål har arbete ännu ej påbörjats. 

Ett gott exempel är att under första delen av året har ett omfattande arbete gjorts angående fördjupad 

översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult samt Stadsmiljöprogram och detta har prioriterats före andra 

projekt. 

Sammantaget anses måluppfyllelsen för Kommunstyrelsens mål vara goda. 
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Verksamhetsuppföljning 
I detta avsnitt beskrivs en sammanfattande verksamhetsuppföljning. En mer detaljerad beskrivning görs på varje 

programområde under avsnitt 2:1. 

Chefsutvecklingsprogram 

Gislaveds satsar på chefs- och ledarskapet och pågående arbete med chefsutvecklings programmet kommer att 

bidra till att ge chefer ett bra stöd och skapar bättre förutsättningar för chefsrekrytering. Satsningen främja 

arbetet mot Gislaveds kommuns målområde gällande attraktiv arbetsgivare. 

Medarbetarenkät är genomförd 

Medarbetarenkätens resultat har analyserat och prioriterat kommunövergripande förbättringsarbete är att: 

 Fortsatt arbete med planerade insatser kring kommunikativt ledarskap. 

 Intensifiera arbetet med kommunens psykosociala arbetsmiljö. Det innefattar insatser kring 

medarbetarskap, samarbetsklimat, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. 

Det fortsatta arbetet med förvaltningarnas egna åtgärdsplaner utifrån enkätresultatet kommer att ske under 

hösten 2017. 

Heltid en rättighet 

Genomförandeplan utifrån projektet, Heltid är en rättighet och deltid en möjlighet, är nästintill genomförd och 

flertalet av medarbetares anställningsavtal omskrivna. 

Bemanningsenheten 

Bemanningsenheten är startad den 16 januari 2017. Bemanningsenheten ska bistå verksamheterna i att bemanna 

verksamheten vid ordinarie medarbetares korttidsfrånvaro. 

 Ett hälsosamt arbetsliv 

Gislaveds kommun är en av sju kommuner som deltar i ett ESF-projektet (Europeiska socialfonden) som heter 

”Småland och Öarna – Minskad ohälsa i arbetslivet” tillsammans med Region Jönköpings län. Projektet ska 

arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som arbetar inom yrkesområden med risker för psykisk 

ohälsa och sjukskrivningar. 

Fördjupad översiktsplan  

Ett omfattande arbete har gjorts gällande fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult samt 

Stadsmiljöprogram. Nu pågår sammanställning av yttrande från samrådet. 

Projekt sommarliv  

Projektet Sommarliv 2.0 har genomfört mycket aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren. Detta 

möjliggjordes genom bidrag från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) och genom 

samverkan mellan flera olika förvaltningar och föreningar i kommunen. 

Ny styrmodell 

Införandet av ny styrmodell pågår och utbildning ges till alla chefer. 

Ny organisering 

De fasta beredningsgrupperna som omhändertar prioriterade utvecklingsområden är startade. De prioriterade 

områdena är Attraktiv arbetsgivare, Lokalsamordning och Digitalisering. Även de operativa styrgrupperna som 

ska omhänderta kommunfullmäktiges målområden har påbörjat sitt arbete. 

Kommunikativt ledarskap 

Alla chefer går en utbildning i det kommunikativa ledarskapet som är tänkt stötta arbetssättet med ny 

styrmodell och öka förutsättningarna för medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutveckling. 

Synpunkter från medborgare 

Processen för att omhänderta inkomna synpunkter från medborgare har tydliggjort. Idag är det ett tydligt 

chefsansvar att omhänderta inkomna synpunkter. Svarstider och återkoppling till medborgaren som lämnat 
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synpunkter har förbättrats sedan senaste mätningen. 

IT-enhet 

IT-enheten har under våren flyttats från Kommunstyrelseförvaltning till Fastighet- och serviceförvaltningen. 

 

Ekonomisk uppföljning 
Förvaltningen väntas gå med 2 700 tkr i överskott vid årets slut. En del av överskottet beror på vakanta 

tjänster, varav en chefstjänst under stor del av året, dels på att medel för digitalisering ej kommer att användas 

fullt ut under 2017. Det har dessutom kommit en återbetalning för moms från skatteverket på ca 800 tkr. 

 

Personal 
Inom förvaltningen finns 150 anställda varav 144 st är tillsvidareanställda per 2017-08-31 jämfört med 100 

anställda (varav 80 tillsvidare) per 2016-08-31. 

62 st av de anställda finns inom bemanningsenheten som bemanningspersonal och är en nystartad verksamhet 

1/1-2017. 

Övrig personalstatistik på kommunstyrelseförvaltningen per 2017-08-31: 

 11 % är män och 89 % kvinnor. Andelen kvinnor har ökat med 11 procentenheter jämfört med 2016-

08-31. 

 Medelåldern är 44 år och har föryngrats med 1 år sedan 2016-08-31. 

 Sjuktalet är 4,5 % jämfört med 5,8 % 2016-08-31. 

Personalpolitiska mål 

Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv 

arbetsgivare. 

  Utfall 2016 
Utfall 2017-08-

31 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 6,0 % 6,1 % 

Utfall 2016 

Sjukfrånvaron är 6,0 % 2016 och har ökat med 0,7 procentenheter i jämförelse med 2015 (5,3 %). 

Nästan hela ökningen av sjuktimmar 2016 står socialförvaltningen för. I övrigt har 

fastighetsförvaltningen, tekniska förvaltning och fritidsförvaltningen också ökat något. Gislaveds 

kommun följer tyvärr den trend som finns i samhället i stort med att sjukfrånvaron ökar kraftigt. 

Utfall 2017-08-31 

Sjukfrånvaron ligger likt 2016 på drygt 6 %. Jämfört med 2016-08-31 har socialförvaltningen, tekniska 

förvaltningen samt fastighet - och servcieförvaltningen ökat sin sjukfrånvaro. 

 

Investeringsuppföljning - nämnden 
Investeringar på kommunstyrelsen väntas ge ett överskott på 200 tkr. 

 

Slutsats- sammanfattning 
Kommunstyrelsen har trots sin hårda arbetsbelastning relativt låga sjuktal. Det pågår många stora och krävande 

arbeten i organisationen. Ett förändrat arbetssätt, nya strukturer och nya roller påverkar också arbetet och det 

kommer att behöva ta några år innan detta sitter fullt ut. Året innehåller dessutom ett parallellt arbete med att 

hantera styrning enligt den "gamla" styrningen samtidigt som planeringen framåt och arbetssätt pågår enligt den 

"nya" styrningen. Detta kan verka förvirrande för personalen och omställningen kan påverkas något. 

Flertalet av Kommunstyrelsens mål är omfattande och långsiktiga. Målarbetet innebär omfattande aktiviteter i 
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form av att samordna eller utveckla för hela organisationen. Måluppfyllelsen blir därför svår att mäta och 

uppnås inte fullt ut under bara ett år. De planerade åtgärderna är dock genomförda eller delvis genomförda. 

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är god, arbetet är påbörjat och det ser ut att vara uppfyllt till årets slut. Det 

är ett mål som ej är påbörjat på grund av att arbetet med FÖP Smålandsstenar prioriterades. Den ekonomiska 

prognosen visar på en positiv avvikelse på 1 900 tkr. Det är vakanser, en större engångssumma samt arbetet 

med digitaliseringen som ligger i sin linda och har startat upp under året som ger detta överskott. 

  

Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

 
I den stödjande rollen 
läggs särskild vikt vid 
insatser som stödjer 
barn- och ungdomar. 
Exempelvis kan nämnas 
arbetet i den operativa 
styrgruppen Barns 
lärande. 
Övergripande kan 
nämnas att insatser 
också gjorts på 
förvaltningen för att 
kvalitetssäkra 
stödrollsuppdraget. 

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

 
I den stödjande rollen 
läggs särskild vikt vid 
insatser som stödjer 
barn- och ungdomar. 
Exempelvis kan nämnas 
arbetet i den operativa 
styrgruppen Barns 
lärande. 
Övergripande kan 
nämnas att insatser 
också görs på 
förvaltningen för att 
kvalitetssäkra 
stödrollsuppdraget. 
Hållbar utvecklings 
dialog med barn och 
unga i Smålandsstenar 
21/6 är ett exempel på 
dialogaktivitet som 
handlar om att stärka 
det sociala kapitalet i 
samhället och hos 
individen. 

Attraktivitet och 
utveckling för 
Gislaveds kommun 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

 
I olika former och på 
olika nivåer pågår 
samarbete inom 
digitalisering (e-
utvecklingsråd och 
gemensamt e-arkiv), 
kommunikationsnätverk, 
samarbete genom 
tjänsten 
säkerhetsstrateg, 
kommunjuridik 
(kanslichefsnätverk), 
samarbete med andra 
kommuner kring 
utveckling av 
styrmodellen, 
gemensamt 
överförmyndarkansli etc. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Det pågår också ett 
samarbete mellan 
Jönköpings läns 
kommuner och bolag 
kring utbildningspaket 
inom ekonomiområdet 
för berörd personal. Det 
finns ett antal nätverk 
inom denna grupp som t 
ex ekonomichefsnätverk 
och 
upphandlingsnätverk. 
Ett antal nätverk inom 
olika delar i ekonomi har 
också startats förutom 
de redan befintliga t ex 
omsorgsekonomnätverk
och 
redovisningsnätverk. 

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

 
Utvecklingsarbete och 
stödjande insatser inom 
kvalitets- och 
verksamhetsutveckling, 
kommunikation och det 
kommunikativa 
ledarskapet samt 
arbetet inom den fasta 
beredningsgruppen för 
Digitalisering stödjer 
utvecklingen av 
kvaliteten på våra 
tjänster och är ett viktigt 
redskap i arbetet för att 
skapa en positiv 
befolkningsutveckling. 

Främja ett ökat 
bostadsbyggande i 
tätort och på 
landsbygd 

Ta fram en revidering 
av fördjupning av 
översiktsplanen för 
Smålandsstenar och 
Skeppshult 

 
Det har pågått ett 
intensivt arbete med b la 
medborgardialoger och 
samråd under våren. Nu 
pågår 
sammanställningar av 
yttranden från samrådet. 

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet 

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet  

I år har så här långt 
fokus varit att rigga en 
bra organisation runt 
den fasta 
beredningsgruppen för 
Digitalisering (efter att 
ny IT-organisation var 
klar) och ta fram en bra 
behovsfångstmodell för 
att fånga upp 
förvaltningarnas idéer 
på ett tidigt stadium. 
Detta är nu klart. 
Framtagandet av e-
tjänster är ständigt 
pågående och 
kontaktcenter har en 
viktig roll både i att 
fånga upp behovet av e-
tjänster, vara drivande 
och delaktiga i 
skapandet av e-tjänster 
utifrån medborgarens 
perspektiv men också 
genom vägledning in till 
e-tjänsterna. Ett 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

länsgemensamt e-arkiv 
är på plats och de första 
leveranserna är 
gjorda??. 
Informationssäkerhetsar
betet, som är en viktig 
grund för digitaliseringen 
och för att säkra 
medborgarnas insyn, 
fortgår och där har en ny 
GAP-analys genomförts 
som kommer att vara ett 
viktigt underlag för 
arbetet med den nya 
dataskyddsförordningen 
och för planeringen av 
aktiviteterna framåt i 
informationssäkerhetsar
betet. 
Under året har digitala 
verktyg använts i 
medborgadialogaktivitet
er inom 
samhällsplaneringen. 
När det gäller 
bredbandsutbyggnaden 
pågår dialog och samtal 
med externa 
samverkansparter 
Framtagandet av en 
Kommunal Digital 
Agenda är påbörjad och 
här kommer 
medborgarnas digitala 
delaktighet att vara ett 
viktigt område. 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

 
Anbud på livsmedel 
(huvudleverantör) har 
inkommit och 
utvärdering pågår, 
resultatet av inkomna 
anbud kan inte 
presenteras innan 
tilldelning. 
Krav på ekologiska 
produkter / alternativ har 
ställts. Detta möjliggör 
för verksamheterna att 
beställa ekologiskt, vilka 
produkter som är 
ekologiska kommer 
tydligt att framgå i 
materialet. 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

 
Det finns ett 
integrations- och 
folkhälsobidrag som går 
att söka under två år för 
föreningar, 
organisationer och den 
interna verksamheten. 
Grannsamverkan på 
Trasten är initierat och 
påbörjat för att det ska 
leda till en tryggare 
boendemiljö. 
  

 Utveckla och skapa 
goda förutsättningar  

Arbetet i den 
parlamentariska 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

för de 
förtroendevaldas 
arbete 

kommittén är påbörjat 
och per 31 augusti har 2 
möten hållits. Det första 
mötet handlade om att 
ringa in vilka frågor som 
bör behandlas i 
kommittén för 
avstämning i 
partigrupperna. Det 
andra mötet är inriktat 
mot 
kunskapsinhämtning 
kring viktiga 
nyckelfrågor i arbetet 
med 
nämndorganisationen. 
Arbetet följer planen för 
2017. 

 Kommunal information 
ska vara tydlig och 
tillgänglig, 
målgruppsanpassad, 
korrekt och lätt att 
förstå 

 
Första halvåret har varit 
inriktat på arbetet med 
det kommunikativa 
ledarskapet. En bra 
arbetsfördelning mellan 
kontaktcenter och 
kommunikatörerna 
avseende uppdatering i 
nyhetsflödet på webben 
och facebook etc. har 
gett förutsättningar för 
att nå målet. Hösten 
kommer mer att inriktas 
på framtagandet av ny 
kommunikationshandbo
k (förutsättning för bra 
stöd till förvaltningarna) 
och förbättringar av 
externwebben utifrån 
resultatet i KKiK det 
innebär bland annat att 
göra våra e-tjänster mer 
lättåtkomliga/samlade 
för våra invånare. 
I övrigt löpande arbete 
att se till att 
informationen är tydlig, 
tillgänglig och anpassad 
till mottagaren, såväl 
externt som internt. 
T.ex. genom 
kommuntidning, 
Facebook och hemsidan 

 Minska användningen 
av farliga kemikalier 
både i den kommunala 
organisationen och i 
kommunen. 

 
Målet är att ta fram en 
kemikalieplan för 
hantering av kemikalier i 
kommunen, steg 1 
under 2017 är att göra 
en nulägesanalys på 
samtliga förvaltningar 
och under 2018 ta fram 
en kemikalieplan. 
Arbetet med 
nulägesanalysen är klar 
och syftet är att belysa 
vilka områden som vi 
bör prioritera i vårt 
fortsatta arbete. Arbetet 
med kemikalieplanen 
påbörjas 2017. Syftet 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

med den är att skapa 
gemensamma 
prioriteringar och driva 
på kemikaliearbetet 
inom Gislaveds kommun 
för att förebygga 
kemiska risker och 
framtida kostnader som 
orsakas av kemikalier. 
Den ska bidra till att 
minska användningen 
av farliga kemikalier 
både i den kommunala 
organisationen och i 
kommunen. 

 Minska Gislaveds 
kommuns sårbarhet 
för klimatförändringar 

 
Arbetet är inte påbörjat 
utan arbetet med FÖP 
Smålandsstenar/Skepps
hult har prioriterats. 

 Prioritera arbetet med 
social hållbarhet 
utifrån 
kommunstyrelsens 
uppdrag med att leda 
samordna och följa 
upp 

 
Arbetet med att ta fram 
strategin har påbörjats 
under våren 2017. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

 
Under året drivs 
projektet enkel 
handläggning och i och 
med detta utvecklas 
kommunens 
kontaktcenter till att 
kunna ge våra invånare 
service och svar direkt 
på enkla frågor samt 
genomföra enklare 
handläggning på ett nytt 
sätt, helt utifrån 
invånarens behov som 
styr. Projektet hålls 
samman i kontaktcenter 
och alla förvaltningar har 
en projektledare utsedd 
som driver arbetet i 
respektive förvaltning. 
Gentemot tidplanen 
ligger arbetet efter i 
flertalet förvaltningar. 
Arbetet med att utveckla 
kommunens e-tjänster 
ska påbörjas mer aktivt 
under hösten då våren 
har använts till att ta 
strukturella vägval och 
skapa en bra grund för 
design och struktur 
internt. 

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 

 
Angående det egna 
interna arbetet att få fler 
anställda med rätt 
kompetens har det tagits 
fram en handlingsplan 
för kommunens arbete 
med 
arbetsgivarvarumärket 
(employer branding 
under 2016-2019. Under 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

2017 har kommunens 
eget 
arbetsgivarerbjudande 
publicerats, fem 
filminspelningar av 
bristyrken har 
publicerats på sociala 
medier, representanter 
har deltagit på olika 
mässor, skolor, 
arbetsmarknadsevents, 
planerat för att kunna 
arrangera ”Årets 
medarbetare” och ”Årets 
chef” tidigast 2019. 
Angående det externa 
arbetet att få fler 
anställda med rätt 
kompetens till 
kommunens 
arbetsgivare, har det 
deltagits på några av de 
aktiviteter som Business 
Gnosjöregion AB 
erbjuder. De arbetar för 
att hitta en bra balans 
mellan näringslivets 
behov av kompetens 
och skolornas 
utbildningsprogram för 
att skapa tillväxt. Vidare 
har kommunen deltagit 
på Gnosjöregionens 
HR-nätverk för företag 
med över 50 anställda, 
för att samarbeta 
tillsammans i olika HR-
frågor som ex. 
tandemrekrytering. 

Underlätta 
nyetablering/nyföretag
ande och ett expansivt 
företagande 

Öka kunskapen kring 
näringslivets 
förutsättningar genom 
fler företagsbesök 
inom olika näringar i 
kommunen. 

 
Det har genomförts 
näringslivsdialog mellan 
Gislaveds 
kommunkoncern och 
näringsliv i Gislaveds 
kommun där det sedan 
har framkommit en 
aktivitetslista att 
tillsammans arbeta med. 

Stödja projekt inom 
näringsliv, 
besöksnäring, 
landsbygdsutveckling 
i med innovativ 
inriktning i 
förstudiefasen. 

 
Vi är medfinansiär i 
Leader Västra Småland. 
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7 Överförmyndarnämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Lis Melin M   
Förvaltningschef     

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 5 128 4 924 6 883 7 376 7 376 0 
./. Intäkter -2 882 -2 886 -3 813 -4 050 -4 050 0 

Nettokostnad 2 246 2 038 3 070 3 326 3 326 0 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Överförmyndare 2 066 2 030 2 868 3 326 3 326 0 
Ensamkommande 
barn 

180 8 201 0 0 0 

Totalt 2 246 2 038 3 070 3 326 3 326 0 

Verksamhetsuppföljning 

Sommaren har varit händelserik med många varierande ärenden. 

I juli månad fick ett extra nämndsammanträde inkallas, till följd av ett ärende där en godman omgående behövde 

entledigas. 

Vi har under första halvåret beslutat att i några förvaltarskap tillsätta ett professionellt förvaltarbolag, på grund 

av uppdragens omfattning. Nämndens bedömning är att när det finns risk för hot och våld, som måste hanteras, 

är det inte rimligt att anlita lekmän. I de specifika fallen är det också en komplicerad ekonomi som förvaltaren 

har att ombesörja. Förvaltarbolagen har ett betydligt högre arvode än de lekmän som tar uppdrag åt oss. 

Utbildning i uppdraget som ledamot i en överförmyndarnämnd är nödvändigt för att ha tillräckligt med kunskap 

i de ofta känsliga och svåra frågor vi har att hantera. Det är glädjande att alla nämndens ledamöter och 

ersättare har valt och fått möjlighet att fördjupar sina kunskaper genom att gå den grundkurs som 

tillhandahållits. 

Under året har vi även haft ett antal informationstillfällen. 

Ekonomisk uppföljning 

 Det här är andra året som överförmyndarnämnden har ett eget budgetansvar. 

Uppföljning har gjorts i augusti av utfall och budget. Första halvåret 2017 har inte inneburit några större 

avvikelser. Budgeten följs och avvikelsen mot budget ses som 0. 

De redovisningar som våra godemän och förvaltare lämnar in är färdiggranskade. De ställföreträdare som 

lämnat in redovisningar har även fått sina arvoden utbetalade .Det återstår ett fåtal som begärt anstånd. 

  

Slutsats- sammanfattning 
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Överförmyndarnämnden är helt är lagstyrd. Det innebär att våra förutsättningar snabbt kan ändras. 

Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

   

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

   

 Alla ensamkommande 
barn som erhållit PUT 
ska tilldelats en 
särskild tillförordnad 
vårdnadshavare inom 
en månad. 

 
Detta mål uppfylls ännu 
inte. Socialtjänsten har 
tagit beslut att inte 
tillsätta SFV i de 
ärenden där 
huvudmännen fyller 18 
år inom 6 månader. I 
resterande ärenden går 
det oftast betydligt 
längre tid än 1 månad 
innan en SFV tillsätts, 
ibland mer än 1 års 
väntetid. 
Målet är inte relevant för 
överförmyndarnämnden, 
utan bör vara ett mål för 
socialnämnden. 

Attraktivitet och 
utveckling för 
Gislaveds kommun 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

   

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

   

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet 

   

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

   

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

   

 Alla invånare som fått 
beviljat gode man i 
Gislaveds Kommun 
ska få det inom 1 mån. 

 
Svaret på frågan om hur 
många som har god 
man en månad efter att 
tingsrätten har tagit 
beslut om god man är 
100 % 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

   

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 
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8 Räddningsnämnden 
Nämndredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   
Förvaltningschef Johan Nilsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 31 147 31 024 47 106 46 569 46 269 300 
./. Intäkter -10 671 -10 255 -16 105 -14 688 -14 688 0 

Nettokostnad 20 476 20 769 31 001 31 881 32 141 300 
       

Nettoinvesteringar 808 1 021 1 353 4 912 4 912 0 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Räddningschef 3 915 4 777 6 568 6 234 5 774 460 
VS fordon, fastighet, 
intern övning mm 

11 955 11 516 18 407 18 503 18 503 0 

UL 
Myndighetsutövning, 
automatlarm 
olycksunders. 

1 861 2 090 2 667 3 514 3 514 0 

SIS Utbildning, 
krisberedskap mm 

2 745 2 386 3 359 3 630 3 890 -260 

Totalt 20 476 20 769 31 001 31 881 32 141 300 

De förändringar som inträffat sedan förra prognosen är den stora brand som inträffade i Lanna (Värnamo 

kommun). Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö bistod Värnamo med resurser (personal och utrustning) vilket 

föranleder en faktura på mer än 700 tkr. Denna intäkt är delvis uppbokad i ekonomisystemet. Utöver detta så 

har MSB beviljat meder för öka den civila försvarsplaneringen med 150 tkr. 

Prognosen efter att ovanstående siffror beräknats är att Räddningsnämnden kommer att ha ett 

positivt resultat på ca 300 tkr för 2017. 

 

Måluppföljning 

Verksamhetsuppföljning 

VS - Fordon, fastighet, intern övning m.m. 

Kostnad för påbyggnation av den leasade Fip -bilen är inte upptagen i budgeten men ryms inom reinvestering. 

Kostnad för materiel till BuRe bilarna kommer sannolikt vara något högre än budgeterat. 

Övningstiden ligger fortfarande något under efter sex månader. Förändringar i övningsupplägget är bidragande 

orsaker till detta. Lagsamordnarna har fått detta till sig. 

Upphandling av ny släckbil är påbörjad, inriktningen är att införskaffa ett liknande fordon som den nuvarande i 

Gislaved. Men med ett större fokus på Friska Brandmän, som ligger helt i linje med det arbete som har gjorts 

på stationen. 

Under sommaren har mycket tid och kraft lagts på övningsfältet för att nå den nivå vi vill ha gällande ordning 

och reda. Små arbeten kvarstår, därefter kommer det ske löpande underhåll för att bibehålla statusen på 

övningsfältet. 
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Pengar från MSB efter branden på mossen i Lanna kan ge överskott till köpa och installera defibrillatorer i våra 

FIP-bilar. Detta minskar åtgärdstiden för medborgarna vid eventuella hjärtstopp. 

  

SIS - Utbildning, krisberedskap m.m. 

Totalt ligger förvaltningarna under målet för perioden både i antalet utbildade och antalet genomförda 

utbildningstillfällen. Ett stort antal utbildningar har ställts in pga för få anmälda deltagare. 

Externa intäkter ligger något lägre än riktpunkten eftersom trenden pekar på en minskad efterfrågan från 

externa kunder. Detta kan medföra något lägre intäkter än budgeterat. 

Personalkostnaderna ligger något högre än riktpunkten pga medveten ökad bemanning under våren som en 

följd av föräldraledighet, tidigare långtidssjukskrivning och utbildningar av heltidspersonal som måste täckas. 

Integrationsutbildningar mm beräknas genera ett litet överskott utöver budget. Detta eftersom 

räddningstjänsten erhåller en ersättning från brandskyddsföreningen för varje utbildningstillfälle. Detsamma 

gäller projekt Dörrknackning där piloten genomfördes under juni månad och ersättningen för ca 40 hushåll 

betalas ut i höst. 

Det kommer att genomföras en stabsutbildning under hösten som kommer att belasta krisberedskapskontot. 

Detta innebär att det tidigare beräknade överskottet kommer att minska med ca 65 tkr mot tidigare prognos. 

  

UL - Myndighetsutövning, automatlarm m.m.  

Myndighetsutövningen följer i stort sett planeringen för året. En viss del kommer att få skjutas på på grund av 

att personer genomgår fortbildning. Räddningstjänsten har skickat påminnelser till de verksamheter som har 

utgångna eller snart utgångna tillstånd för brandfarlig vara och ett antal ansökningar har därför kommit in. 

Målsättningen att enbart ha utgångna tillstånd med pågående nytt ansökningsärende ser ut att hålla till årsskiftet. 

Personalkostnaderna ligger enligt budget och det finns inga långtidssjukskrivningar. 

Antalet nya automatlarm som ansluts fortsätter vilket är positivt. Tyvärr fortsätter även utryckningarna till de 

onödiga brandlarmen fortsätta på en hög nivå vilket stör annan verksamhet. Detta kommer att följas upp under 

Q4. Utryckningsstatistiken för 2017 ser totalt ut att hamna på samma högre nivå som 2016 gjorde. Orsakerna 

till detta är svåra att se men en viss tendens till fler brandtillbud och singelolyckor i trafiken kan skönjas. 

  

Förvaltningsövergripande slutsatser 

Arbetet med att rekrytera deltidsbrandmän fortskrider och vi hoppas få in våra nya medarbetare på 

grundutbildningar. Flera nya sökande kommer inom kort att testas. Den mest akuta personalbristen är för 

närvarande dämpad men läget är fortfarande kritiskt. 

Vid ett antal tillfällen har räddningstjänsten inte kunnat upprätthålla den beredskapsnumrär som är beslutad i 

handlingsprogrammet för räddningstjänst. Detta har återrapporterats till räddningsnämnden. De tillfällen som 

en förändring i numrären har inträffat har kompenserande åtgärder beaktas för beslut och vid behov har 

kompenserande åtgärder vidtagits. 

Personal 

Personalpolitiska mål 

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

  Utfall 2016 
Utfall 2017-08-

31 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 2,9 1,6 

Analysen av statistiken för U2 är att det bör vara en lägre nivå för 2017. Anledningen är att enskilda 

medarbetare har genomgått rehabilitering och är åter i arbete. 
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Investeringsuppföljning - nämnden 
BuRe-bilarna (mindre släckbilar till Reftele och Burseryd) levereras till Sverige i mitten av september och bör 

vara i skarp drift slutet av oktober. 

Slutsats- sammanfattning 
För att säkra upp antalet utbildningar pågår ett försök att bättre schemalägga kommunala utbildningar i båda 

kommunerna. På detta sätt hoppas räddningstjänsten komma till rätta med antalet utbildade och samtidigt 

frilägga mer tid åt externa uppdrag. 

Rekryteringen av deltidsbrandmän fortsätter och det är en mer positiv tendens just nu. Antalet sökande har 

inte påverkats av de nationella avtalsdiskussioner som förekommit de senaste månaderna. 

I stort följer enheterna de verksamhetsplaner som är fastställda. 

De stora förändringar som inträffat sedan förra prognosen är den stora brand som inträffade i Lanna (Värnamo 

kommun). Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö bistod Värnamo med resurser (personal och utrustning) vilket 

föranleder en räkning på mer än 700 tkr. Denna intäkt är delvis uppbokad i ekonomisystemet. 

Utöver detta så har MSB beviljat meder för öka den civila försvarsplaneringen med 150 tkr (Gislaveds 

kommun). 

Prognosen efter att ovanstående siffror beräknats är att Räddningsnämnden kommer att ha ett 

positivt resultat på ca 300 tkr för 2017. 

Målområde 

 Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

   

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Alla barn och 

ungdomar i förskolan 

samt årskurserna 2, 5 

och 8 skall ha 

grundläggande 

brandkunskaper 

 
Under året har 222 

förskoleelever, 227 elever 

i åk 2, 201 elever i åk 5 

och 411 elever i åk 8 fått 

brandutbildning i Gislaved 

kommun - detta motsvarar 

inte alla barn eftersom 

ca 50 % av skolorna 

planeras till vt 2016. 

Gislaved: totalt 1 061 barn 

F-klass - 65 % 

Åk 2 - 62 % 

Åk 5 - 58 % 

Åk 8 - 100 % 

Under året har samtliga 

skolor utbildats i Gnosjö 

kommun. 

Gnosjö: totalt 1 004 barn 
F-klass - 100 % 

Åk 2 - 100 % 

Åk 5 - 100 % 

Åk 8 - 100 % 

Stärka ungdomar att 

undvika brott och få 

ökad självkänsla 

 
Under året har 20 träffar 

med ungdomar i 

ungdomsprojektet 
genomförts. Det följer den 

nivå som varit under 

tidigare år. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklinge

n genom att främja 
förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

Fortsatt prioritering av 

marknadsföringen av 

kommunerna och 
räddningstjänsten som 

arbetsgivare 

 
Under året har 

räddningstjänsten 

genomfört en nystart på 
praoveckan. Under en 

vecka får åtta 

högstadieelever följa en 

handledare och får 

utbildning i brand, sjukvård 
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 Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

och andra kunskaper inom 

räddningstjänstens 

verksamhetsområde. 

Syftet är att väcka viljan att 

arbeta inom 

räddningstjänsten i 

framtiden. 

  

Som en del i vår framtida 

rekrytering har en 

brandingenjörsstuderande 

sommarjobbat inom 

förvaltningen. 

Räddningstjänsten har 

medverkat på jobbmässor 

och andra evenemang. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Prioritera arbetet med 

utveckling av e-

samhället 

 
Räddningstjänstens 

hemsida är nedstängd och 

arbete med att rätta upp 

länkar och att föra över 

information till 

kommunernas hemsidor 

pågår. Räddningstjänsten 

är aktiv på Facebook. 

 Bedriva effektiv och 

rättssäker 

myndighetsutövning 

 
Tillsyn- och 

tillståndsförrättare har 

adekvat utbildning för den 

myndighetsutövning de ska 

utöva. Under året har två 

personer gått särskild 

fortbildning i tillstånd och 

tillsyn för brandfarliga 

varor. 

 Begränsa skadorna vid 

inträffade olyckor  
Utryckningsberedskapen 

har under det gångna året 

kunnat upprätthållas. Vid 

enstaka tillfällen har 

kompetens- och 

erfarenhetsnivån varit 

under lämplig nivå. 

 Följa upp och 

utvärdera olyckor  
Samtliga insatsrapporter 

har granskats för 

kvalitétssäkring. Statistiken 

för 2015 ger en tillförlitlig 

bild över hur olyckor gått 

till och hur räddning-

sinsatser har genomförts. I 

flera fall har rapporterade 

brister i insatser följts upp 

och återkopplats till 

övningsverksamheten. 

Flera fördjupade 

insatsutvärderingar har 

genomförts utöver 

brandorsaksutredningar 

och spridningsutlåtanden. 

 Förhindra att olyckor 

inträffar  
Räddningstjänsten har 

under året genomfört 

utbildningar i brandskydd 

och LABC-HLR i syfte att 

den enskilde ska kunna 

hantera en olycka. 

Utbildning 
Antalet kommunanställda 

som genomgått 

brandskyddsutbildning är 

385 (61 %) i Gislaved och 
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 Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

168 (80 %) i Gnosjö. 

Totalt har 7 utbildningar i 

Gislaved och 8 

utbildningar i Gnosjö 

ställts in pga för få 

anmälda. 

Antalet kommunanställda 

som genomgått LABC-

HLR-utbildning är 428 

(67%) i Gislaved och 178 

(84%) i Gnosjö. Totalt har 

14 utbildningar i Gislaved 

och 9 utbildningar i 

Gnosjö ställts in pga för få 

anmälda. 

33 företagsutbildningar där 

ca 400 personer deltog 

har genomförts. 

8 utrymningsövningar där 

633 personer deltog har 

genomförts. 

Information 

Vid flera tillfällen har 

informationsinsatser 

genomförts till allmä-

nheten. 10 riktade publika 

insatser och ett flertal 

studiebesök (minst 95 

pers). 
  

Företagsklimat och 

näringslivs-samverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 
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9 Tekniska nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,82 % 

Ordförande Jörgen Karlsson S   
Förvaltningschef Peter Edvinsson    

     

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 86 531 90 924 139 470 150 978 150 978 0 
./. Intäkter -57 081 60 078 98 672 -105 504 -105 504 0 

Nettokostnad 29 450 30 846 40 798 45 474 45 474 0 
Fordran VA-
kollektivet 

-7 467 -2 326 -2 326 0 0 0 

Skuld Renhållnings-
kollektivet 

19 804 19 086 19 086 19 086 19 086 0 

       
Nettoinvesteringar 16 584 16 886 30 310 48 100 43 158 4 942 

Under de första 8 månaderna 2017 har budgetjusteringar gjorts pga tilläggsanslag löner 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Adm/nämnd/internt/
MEX 

4 093 8 387 4 783 10 863 10 863 0 

Väghållning 16 475 11 699 27 782 26 508 26 508 0 
Park/ Skog/ OSA 5 787 5 667 8 223 7 459 7 459 0 
Miljö 114 -930 10 644 644 0 
Vatten och avlopp 
kostnad 

26 059 28 809 46 187 46 600 46 600 0 

Vatten och avlopp 
intäkt 

-24 317 25 435 -46 187 -46 600 -46 600 0 

Vatten och avlopp 
netto 

1 743 0 0 0 0 0 

Renhållning kostnad 11 984 10 791 20 231 20 600 20 600 0 
Renhållning intäkt -10 746 -13 439 -20 231 -20 600 -20 600 0 
Renhållning netto 1 238 -2 648 0 0 0 0 

       

Totalt 29 450 30 846 40 798 45 474 0 0 

 

Måluppföljning 
Under målet barns lärande har tekniska förvaltningen arbetat med frågor angående cykelvägsutbyggnad och hur 

vi kan underlätta för ungdomar att komma ut och få erfarenhet angående kommunens arbeten. Fram till 

september har vi kopplat ihop Fållinge med Smålandsstenar med ny cykelväg utmed v153. 

Tekniska kontoret har under sommarlovet haft 5 ungdomar på feriepraktik, vi arbetar även med ungdomar i 

KUL projekt under hela året. 

Målet staden Gislaveds kommun har vi arbetat med att få ut informationen till allmänheten angående 

investering- och driftarbeten. Under året har vi arbetet för en gemensamt kommunalförbund mellan Gnosjö, 

Vaggeryd, Värnamo och Gislaved. Framtagande av ny markförsörjningsplan pågår och beräknas vara klar under 

2018. Under året bygger privata aktörer ut fiber i Gislaved samt utbyggnad av fjärrvärme pågår i Anderstorp 

och i Smålandsstenar. 

Vi har arbetat en del med näringslivssamverkan angående utbyggnad av lekplats i Anderstorp och i 

Smålandsstenar. 

Förvaltningen är aktiv i kommunens lots som för dialog med företagare om kommunens och företagarens 

utveckling. Dialog sker genom egen handläggning samt genom kontaktcenter. 

Verksamhetsuppföljning 
Tekniska verksamheten har under året haft stort antal nya rekryteringar som har stannat av olika processer. 
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Detta medför att resultatet endast blir bra för verksamheten. Förvaltningen håller på att arbeta fram ett nytt 

arbetsätt inom markhanteringen, vi har tagit över markreserven med skogsskötslen som en del av utförandet. 

Under perioden har revisionen gjort en revision inom detta område och finner vissa brister som ska åtgärdas. 

Vi tycker att utvecklingen av den nya vattentäkten och länsstyrelsens åläggande om kväverening på kommunens 

reningsverk i Gislaved går åt rätt håll. Gata och park får verksamheten att fungera även att man har arbetat med 

en mindre personalstyrka än vanlig pga. sjukdom. 

Ekonomisk uppföljning 
Riktpunkt för perioden ligger på 67,7 % 

Utfallet 2017-08-31 för tekniska nämndens skattefinansierade nettoresultat hamnar på 55 % förbrukat jämfört 

med 66 % förra året. Utfallet på intäktssidan för de taxefinansierade verksamheterna ligger på 54 % på 

intäktssidan efter augusti jämfört med 53 % förra året. Kostnadssidan ligger på 63 % jämfört med 58 % fg år 

vilket också är under riktpunkt. Ökningen på kostnadssidan är kopplad till Avfallsverksamheten. 

Personalkostnaderna ligger totalt på 60%, vilket är lägre än samma period föregående år (62 %). Det lägre 

utfallet gentemot riktpunkt är kopplat till sjukskrivningar och vakanser fördelat på skattefinansierat 5 9% (fg år 

60 %) och taxefinansierat har personalkostnader på 67% av budgeterat, dvs på riktpunkt. 

Kapitalkostnaden för perioden är 9 401tkr vilket motsvarar 54 % förb rukat (fg år 63%). Den skattefinansierade 

delen av kapitalkostnader är 5 335 tkr, vilket motsvarar 50 % (fg år 82%). Den taxefinansierade delen av 

kapitalkostnaden är 4 066tkr vilket motsvarar 62 %, (fg år 43 %). 

Rensat från kapitalkostnader har den skattefinansierade delen 4 % lägre kostnader i år jämfört med förra året. 

Det motsvarar ca 2 000tkr och kan då balansera kraftigt ökad kostnad för vägbidrag. Tekniskas drift 

prognostiseras vara i balans på helåret. 

Personal 
Sjukfrånvaron har ökat från föregående år. Framför allt handlar det om långtidssjukskrivningar. Eftersom 

förvaltningen är relativt liten får enstaka sjukfall stort genomslag. 

På tekniska förvaltningen har alla anställda rätt att arbeta heltid och möjlighet att arbeta deltid. 

Saknad av personal på mark och exploatering, trafik samt personalomsättning på vatten och avlopp skapar 

svårigheter att klara av förvaltningens uppdrag enligt plan. Under året har vatten och avlopp tappat fyra 

medarbetare till andra kommuner. 

Förvaltningens nya gatuchef har haft introduktionssamtal med anställda inom område gata för att lära känna 

samt få en förståelse i gruppen angående framtidens utmaningar. I park har det varit en hel del sjukskrivningar, 

både långtid och korttid. Detta har medfört att verksamheten som helhet har legat efter med utförandet. KUL 

och OSA fungerar bra men kan utvecklas ytterligare. 

Arbetet med SÅM har ökat arbetsbördan på tjänstemännen inom avfall. Avfall har haft en person 

långtidssjukskriven. 

Personalpolitiska mål 

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

  Utfall 2016 
Utfall 2017-08-

31 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 4,4 % 5.7 % 

Den totala sjukfrånvaron på tekniska förvaltningen har ökat med 1,3 procent från föregående år. Största 

anledningen är ökningen på långtidssjukfrånvaron på förvaltning. 

Resultatet pga sjukskrivningen gör att förvaltningen ligger efter med arbetsuppgifter på park. 

Investeringsuppföljning - nämnden 
Tekniska förvaltningen har investerat 8 040tkr (fg år 9 174tkr) de 8 första månaderna. Prognosen för 

investeringarna är att utfallet blir 80 % av budgeterat till och med augusti har tekniska förvaltningens största 

investeringar varit följande: 

Toppbeläggningsprogrammet, gata. 
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Karl-Johansgatan Gislaved, va. 

Floragatan Gislaved, va. 

Inköp av traktor, gata. 

Östra industriområdet Smålandsstenar, va. 

Ådalens industriområde Hestra, gata. 

Slutsats- sammanfattning 
Tekniska förvaltningen beräknar att nå ett nollresultat under 2017. Förvaltningen har ett överskott på 

vinterväghållningen och driften på gata, överskottet balanseras mot vägbidragen för att nå nollresultat. Under 

våren har förvaltningen skrivet ett nytt avtal med Gislaved Energi AB angående belysning av det allmänna 

gaturummet. Ny arbetsprocess har tagits fram för att skapa bra underlag för beslut. 

Arbetet med att skapa ett gemensamt kommunalförbund med Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo (SÅM) har varit 

ett omfattande arbete för kommunens avfallschef. Utveckligen av avfallsfrågor har legat på sparlåga pga. arbetet 

med SÅM är prioriterat. 

Ny vattentäkt har varit vatten och avlopps viktigaste utvecklingsuppdrag under året. Arbetet med att klara 

länsstyrelsens krav på avloppsverket i Gislaved har krävt stor arbetsbelastning och kunskap. 

Nyanställning av Stabchef och Gatuchef medför nya arbetsrutiner inom verksamheten och medför nya 

utmaningar angående hur vi ska nå våra verksamhetsmål. 

 

Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

 
Tekniska förvaltningen 
arbetar med att bygga ut 
gång och cykelvägar 
med målpunkt skola. 
Skötsel av cykelvägar 
prioriteras för att skapa 
möjlighet och säkra 
stråk till skolan. 
Tekniska förvaltningen 
tillsammans med Barn 
och 
utbildningsförvaltningen 
ser över passager vid 
viktiga skolpassager. 

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

 
Tekniska förvaltningen 
arbetar med att bygga ut 
gång och cykelvägar 
med målpunkt skola. 
Skötsel av cykelvägar 
prioriteras för att skapa 
möjlighet och säkra 
stråk till skolan. 
Tekniska förvaltningen 
tillsammans med Barn 
och 
utbildningsförvaltningen 
ser över passager vid 
viktiga skolpassager. 

Attraktivitet och 
utveckling för 
Gislaveds kommun 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

 
Vi är delaktiga vid frågor 
gällande 
vattenutbyggnad och 
dagvattenhantering i 
länet. Vi arbetar även 
med frågor angående 
avfallsamverkan med 
Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamo. Vi håller i 2 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

olika nätverk gällande 
parkeringstillstånd i 2 
olika län. Sitter med i 
tekniskt chefnätverk 
angående hur vi ska 
möta framtiden. 

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

 
Arbetet med att ta fram 
en markförsörjningsplan 
angående framtidens 
utbyggnad i samhällena. 
Framtagande av ny 
vatten täkt med ett av 
Sveriges bästa vatten. 
Arbetar med 
framtagande av ny 
gestaltningsplan för 
centrala delar av 
samhällen. 

Främja ett ökat 
bostadsbyggande i 
tätort och på 
landsbygd 

Främja ett ökat 
bostadsbyggande i 
tätort och på 
landsbygd 

 
Arbetet med att ta fram 
en markförsörjningsplan 
angående framtidens 
utbyggnad i samhällena. 
Arbetar med utbyggnad 
av fiber och fjärrvärme i 
den allmänna 
platsmarken 

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet 

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet  

Är med vid utbyggnad 
av fiber. Lägger ut 
information angående 
förvaltningens större 
projekt samt de 
driftstörningar som görs. 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

 
Dricksvattnet är 
närproducerat och 100 
% gott. 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

 
Vi är med i projekt där 
förvaltningen är med 
och visar upp sin 
verksamhet. Under året 
har 
produktionsavdelningen 
och reningsverket 
besökts av nyanlända 
med stor glädje. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

 
Dialog sker nästan 
dagligen med 
näringslivet i olika frågor 
angående förvaltningens 
verksamheter. 
Bemötandet med 
näringslivet är inte alltid 
positivt eftersom vi har 
olika uppfattningar 
angående regler och 
normer. 

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 

 
Låta minst en 
skolungdom med 
ingenjörsinriktning 
arbeta hos förvaltningen 
under ferien. Vara 
delaktig i skolmässor 
och visa vilka utmanade 
yrken som finns i 
kommunen. 

 Underlätta 
nyetablering/nyföretag
ande och ett expansivt 

 
Förvaltningen har med 
sig representanter i den 
Lotsande organisationen 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

företagande som aktivt arbetar med 
frågor angående 
nyetablering och 
utbyggnad av befintlig 
verksamhet. 
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10 Bygg- och miljönämnden 
Nämndredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   
Förvaltningschef Susanne Norberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 14 393 15 788 23 107 25 755 25 255 500 
./. Intäkter -8 486 -7 777 -12 683 -12 223 -12 223 0 

Nettokostnad 5 907 8 011 10 424 13 532 13 032 500 
       

Nettoinvesteringar 422  422 67 67 0 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Nämnd 347 304 484 542 542 0 
Administration 2 390 2 394 3 838 3 977 3 977 0 
Bygg- och 
planenheten 

540 797 206 482 351 131 

Kart- och 
mätenheten 

174 1 919 585 2 769 2 700 69 

Miljöenheten 1 496 1 085 2 294 3 200 2 900 300 
Bostadsanpassning 959 1 511 3 017 2 562 2 562 0 

Totalt 5 907 8 011 10 424 13 532 13 032 500 

 

Måluppföljning 

Servicen till allmänhet, myndigheter och politiker bedöms ha varit bra. På förvaltningen finns inga begränsningar 

i telefon- eller expeditionstider. Informationsmaterial finns skriftligt och bra information om verksamheten finns 

på hemsidan. Kommunens kontaktcenter har i högre grad än tidigare varit allmänhetens första kontakt med oss 

vilket har inneburit en avlastning i antalet telefonsamtal för handläggarna. 

Förvaltningen har ett pågående arbete med att ytterligare förenkla och förtydliga beslut, tillsynsrapporter och 

informationsmaterial. Detta arbete har startat upp men är inte på något sätt slutfört. 

Planering finns också för att starta upp "bygglov över disk", allmänheten skall kunna få bygglov för väldigt enkla 

ärenden direkt vid besöket. Tanken var att detta skulle införas redan efter semestern men på grund av 

personalbrist får detta anstå ett tag. 

Inför sammanträden har nämndens ledamöter fått omfattande material om aktuella ärenden. Målen har nåtts 

vad gäller rådgivning, tillgänglighet och handläggning. 

All verksamhet inom nämndens verksamhetsområde styrs ”hårt” av gällande lagstiftning. Nämndens intention är 

att myndigheten skall vara mer stödjande och serviceinriktad för att uppnå större regelefterlevnad och ett 

bättre företagsklimat. Detta arbete är påbörjat men behöver bearbetas mer  för att uppnå önskad effekt. 
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Verksamhetsuppföljning 

Verksamheten har följt verksamhetsplaneringen i stort. Trots kortare och längre vakanser har man i stort sett 

klarat att följa den planerade verksamheten. Det finns inga avvikelser vad gäller "10 veckors-regeln" på bygglov. 

Det finns en viss "eftersläpning" av antalet tillsynsbesök på miljöskydd, detta kommeratt inarbetas under den 

sista delen av året. 

Den nya verksamheten med informationsinsatser inom verksamhetsområdet förorenad mark har kommit igång 

och fungarar väl. En stort antal företag har haft kontakt och påbörjat planera för hur de ska agera för att få 

kontroll vad de har för föroreningar och vad som kan göras åt dem. 

Ekonomisk uppföljning 

Nämndens sammanträden beräknas i enlighet med budgeterad nivå. 

Bygg- och planenhetens intäkter för bygglov och detaljplaner beräknas ge ett överskott men samtidigt som kostnaderna 

beräknas bli något högre än budget. Totalt för bygg- och planenheten beräknas ett positivt utfall på 131 tkr, 

kostnaderna för energirådgivningen täcks fullt ut av det statliga energirådgivningsbidraget. 

Bostadsanpassning beräknas klara budget under förutsättning att inget stort nytt ärende inkommer. Totalt 

beräknas bostadsanpassningen uppvisa budgeterat resultat. Antalet ärenden har även i år ökat men under året 

har de riktigt stora ärendena uteblivit. 

Kart- och mätenheten beräknas uppvisa ett utfall något högre än budgeterat. 

Miljöenheten prognostiseras till att nå budgeterat resultat på intäktssidan. Kostandssidan blir under budgeterat 

på grund av vakanser. 

Nämndens helårsprognos pekar mot ett överskott på 500 tkr. 

Personal 

De första åtta månaderna har präglats av ett antal rekryteringar. Förvaltningen har haft ett stort antal 

rekryteringar att göra inom alla yrkesområden. Idag kvarstår ytterligare rekryteringar på plan. Vakanser gör att 

arbetstempot sänks och kräver tid för rekryteringarna. 

 Personalpolitiska mål 

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

  Utfall 2016 
Utfall 2017-08-

31 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 7,0 % 3,1 % 

Förvaltningen har under de senaste åren haft en långtidssjukskrivning som nu övergått i sjukersättning. 

 

Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2016-08-31 2017 2017-08-31 

Antal årsarbetare 32 32  
Antal nybyggnadskartor 17 30 17 
Kostnad/bostadsanpassning (kr) 8 196 17 000 14 390 
Antal miljöinspektioner 385 594 210 
Antal bygglov 175  161 
Antal strandskyddsdispenser 7   

Bygglov på delegation = 134 

Investeringsuppföljning - nämnden 

Bygg- och miljönämnden har inte använts några investeringsmedel än. Avsikten är att använda 
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investeringsmedlen för en uppdatering av Castor avseende "ärendestart" samt alkoholhandläggarstöd. 

Slutsats- sammanfattning 

Bygg-och miljönämnden har kommunens myndighets- och serviceansvar för de uppgifter som faller inom Plan- 

och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagstiftningen och 

alkohollagen. Därutöver ansvarar nämnden för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel och kart- och 

mätverksamheten. 

För att bidra till att nå kommunens vision arbetar bygg- och miljönämnden långsiktigt med sin verksamhet. Inom 

samtliga verksamhetsområden pågår det förbättringsarbete i syfte att öka servicegraden och informationen. 

Det största enskilda projektet är avloppsinventeringen som omfattar hela kommunen. 

Tillsynsverksamheten har bedrivits i enlighet med de utarbetade tillsynsplanerna, dock krävs en åtgärdsplan för 

att arbeta ikapp den tillsynsverksamhet inom miljöskydd som inte utförts under året på grund av vakanta 

tjänster. 

Målet är att Gislaveds kommun ska vara ett hållbart samhälle med god miljö och god bebyggd miljö. 

Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot uppfyllelse av de konkretiserade 

målen. Uppsatta mål för 2017 är på god väg men det finns en viss osäkerhet om de kommer att bli helt 

uppfyllda under året. Prognosen visar en relativt god måluppfyllelse men ytterligare åtgärder krävs för att nå 

målen.  

Verksamheten har genomförts inom de ekonomiska ramarna. Bygg- och miljönämnden anser sig därför uppfylla 

kravet på en god ekonomisk hushållning 

Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

   

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

Bedriva egeninitierad 
tillsyn inom 
hälsoskydd (skola, 
barnomsorg, simhallar 
etc). 

 
Uppföljande besök görs 
under året för att 
säkerställa att 
egenkontrollplaner. 

Planera in 
pedagogiska inslag i 
stadsrummet för att 
främja lärande och 
integration över alla 
åldrar. 

 
Stadsarkitekten har 
aktivt medverkat i 
planeringen av 
utformningen av ny 
pedagogisk lekplats. 
(Torgparken) 

Attraktivitet och 
utveckling för 
Gislaveds kommun 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner 

 
Samarbete sker idag 
med Gnosjö kommun 
och Hylte kommun. 
Samarbetet med Gnosjö 
innebär att vi delar på 
Energi- och 
klimatrådgivningen, och 
vi "köper" 
mätingenjörstjänst från 
Hylte kommun. 

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

Tillgänglighet i 
offentlig miljö  

Arbetet med EAH 
(enkelt avhjälpta hinder) 
har prioriterats ner på 
grund av vakanser. 

Detaljplanera goda 
miljöer  

Detaljplanerna som har 
tagits fram har haft bra 
boendemiljöer. 

Främja ett ökat 
bostadsbyggande i 
tätort och på 
landsbygd 

Planlägga i attraktiva 
lägen  

Behöver få planuppdrag 
för genomföra detta i 
större omfattning. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet 

Införa digital 
ärendehantering, med 
möjlighet att lämna 
ansökan digitalt i 
högre omfattning. 

 
Förvaltningen har under 
året förberett digital 
handläggning. Kommer 
att genomföras inom 
kort. 

Fortsätta att arbeta 
fram digitala 
ansökningsblanketter 
samt tillgängliggöra 
mer information 
digitalt 

 
Arbetet pågår med att 
göra samtliga blanketter 
digitala. 

Förenkla och 
förtydliga nämndens 
beslut 

 
En hel del arbete är 
gjort, men det som syns 
utåt kommer att 
verkställas inom året. 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

   

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

Planera in 
pedagogiska inslag i 
stadsrummet för att 
främja lärande och 
integration över alla 
åldrar. 

 
Stadsarkitekt har 
medverkat vid 
utformning och 
planering av lekplats. 
(Torgparken) 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

Fördjupa dialogen 
med näringslivet  

 

Förbättrad 
kommunikation och 
information gentemot 
näringsliv och 
invånare 

 
Hemsidan är under 
omarbetning. 

Möjliggöra 3D-
modeller för att kunna 
visualisera ny 
bebyggelse/planer 

 
På grund av 
prioriteringar har detta 
inte kunnat verkställas. 

Hålla 
informationsmöten 
eller lägga ut 
”informationsfilmer” 
på nätet inom olika 
ämnesområden 

 
Ett stort antal 
informationsmöten har 
hållits inom 
ämnesområdet 
förorenad mark, dessa 
behöver kompletteras 
med allmänna 
informationsmöten om 
bygg- och 
miljönämndens 
verksamhet. 

Säkerställa att 
företagen har ”rätt” 
planförutsättningar. 
Möjliggöra för 
företagen att få 
detaljplaneändringar 
prövade efter behov. 

 
Via Lotsen har ett antal 
frågor väckts och 
planändringar 
aktualiserats. Behöver 
utöka med mer 
proaktiva möten med 
företagare. 

Bedriva effektiv och 
rättsäker 
myndighetsutövning 

 
Antalet överklagade 
ärenden är få och 
antalet ärenden där 
nämndens beslut ändras 
är i det närmaste 0. 

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 

Fortsatt prioritering av 
marknadsföringen av 
kommunen och Bygg- 
och miljö som 
arbetsgivare 

 
Förvaltningen har 
medverkat på ett antal 
mässor i detta syfte. 
Stadsarkitekten 
medverkar vid 
utbildningen av 
byggingenjörer. 
Förvaltningen tar emot 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

praktikanter. 

Underlätta 
nyetablering/nyföretag
ande och ett expansivt 
företagande 

Ökat pro-aktivt arbete 
 

Förvaltningen är aktiv i 
Lotsens arbete. 

Tillgängliggöra 
"öppendata"  

Arbete pågår för att 
tillgängliggöra mer 
"öppen fakta" till 
medborgarna. 
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11 Socialnämnden 
Nämndredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Maria Gullberg 
Lorentsson 

M   

Förvaltningschef Carina Helgesson-
Björk 

   

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 497 572 500 169 764 587 752 870 771 439 -18 569 
./. Intäkter -122 286 -98 876 -181 346 -160 619 -186 956 26 337 

Nettokostnad 375 286 401 294 583 241 592 251 584 483 7 768 
       

Nettoinvesteringar 891 656 2 834 3 986 4 121 -135 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Kansli- och 
utvecklingsenhet 

11 424 12 079 17 411 27 963 19 760 8 203 

Individ- och 
familjeomsorg 

75 407 84 784 114 554 112 686 101 519 11 167 

Vård och omsorg 195 368 175 353 309 974 272 838 269 141 3 697 
Funktionshinder och 
stöd 

93 088 129 077 141 300 178 764 197 863 -19 099 

       
Intäker IFO 
(fördelningsmodell) 

   0 -3 800 3 800 

Totalt 375 286 401 294 583 242 592 251 584 483 7 768 

Måluppföljning 

Arbete pågår utifrån de av kommunfullmäktige och socialnämnden fastställda målen. Vad gäller samtliga 

nämndmål som utgår från kommunfullmäktiges mål pågår arbete i riktning att uppnå målen. Det samma gäller 

för nämndens interna mål. Ett antal mål har karaktären att gälla under en längre period och för dessa är det på 

så vis även vid årets slut svårt att bedöma dem som helt uppfyllda. 
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Verksamhetsuppföljning 

Arbetet övergripande i förvaltningen har under året präglats av omstruktureringsbehov utifrån den inledda 

implementeringen av en ny kommunövergripande styrmodell samt ett ökat behov av att klara omställning till en 

allt mer digital verksamhet. 

Arbetet med att införa olika delar inom området E-hälsa har pågått kontinuerligt under året. Utvecklingsledare 

för IT ingår i det länsövergripande chefnätverket kring frågorna, som sedan förs över till den lokala nivån. 

Välfärdsteknologi är en viktig fråga för att kunna utveckla våra verksamheter framåt. En annan kritisk faktor för 

vårt arbete hur kärnverksamheternas beredskap för förändring ser ut. Att börja arbeta med nya verktyg är 

ibland en stor omställning som kräver beredskap, motivation och låg kokurrens av andra förändringspricesser. 

Individ och familjeomsorgen har under de senaste åren påverkats av den stora inströmningen av nyanlända. Då 

inströmningen av ensamkommande barn har minskat har en förändring av boendeorganisationen genomförts 

första halvåret. 

Flyktingmottagandet omfattar 37 personer som skall bosättas under året och av dessa kommer även 

kvotflyktingar att ingå. AMO har fått ett utökat uppdrag vad det gäller bosättningen av nyanlända. Uppdraget 

omfattar även familjeåterföreningar till ensamkommande barn samt för ungdomar inom kommunens HVB-hem. 

Det stora och omfattande flyktingmottagandet i kommunen har lett till ett ökat tryck på bostäder i kommunen 

vilket föranlett att det nu inte finns lediga bostäder att tillgå. Bosättningsuppdraget har varit svårt att utföra då 

det inte finns lediga lägenheter. Ankomstboendet Solbacka har startat under sommaren. 

Boendeorgansiationen för ensamkommande barn har setts över och förändrats under våren. Nu finns två HVB-

hem för barn i Reftele och Anderstorp med sammanlagt 26 platser. I Smålandsstenar finns ett stödboende för 

ca 30 ungdomar. Det är svårt att prognostisera omfånget av den framtida verksamheten. Många av ungdomarna 

hinner fylla 18 år innan de får uppehållstillstånd, skrivs upp i ålder eller återförenas med sin anhöriga. Behov 

finns att ytterligare se över verksamheten. Samarbetet med skolan fungerar bra. 

Samtliga ansökningar om försörjningsstöd utreds med stor noggrannhet, såväl i nybesöksgruppen som i 
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återbesöksgruppen. Utredningsarbetet är kvalificerat och präglas av ett gediget arbete där uppgifterna 

kontrolleras för att säkerställa att beslutet blir korrekt. Arbetet har även inriktats på att förstärka 

barnperspektivet i handläggningen. Enhetens rehab-arbete har medfört att åtskilliga klienter blivit 

självförsörjande då de fått rätt ersättning i form av t.ex. sjukersättning.  Många nyanlända kommer fortfarande 

och det har medfört ett fortsatt ökat tryck i nybesöksgruppen. 

AMO har genomfört och slutfört ålagda uppdrag inom de olika verksamheterna. Monteringen har ett mycket 

bra samarbete med de företag som erbjuder legoarbete till AMO. Fixartjänsten har utvecklat ett samarbete 

med Räddningstjänsten för information om ett säkert hem samt lämnar broschyrer vid sina besök. Detta 

kommer att utvecklas ytterligare. En satsning på långtidsarbetslösa är att de erbjuds arbete i stället för 

sysselsättning. Antalet Extra tjänster ökar i kommunen.. De arbetslösa erbjuds en 3 månaders anställning via 

AMO och därefter en anställning på den förvaltning där praktik och första anställningsperioden varit. 

En gemensam överenskommelse har undertecknats mellan Gislaved, Gnosjö, Värnamo (GGV) och 

Arbetsförmedlingen om samverkan kring målgruppen unga 16-24 år, Dialogen för Ung till Arbete (DUA). DUA 

har utökats till att även omfatta nyanlända och arbetet kommer att fortskrida under hösten. Uppdraget innebär 

nära samarbete med vuxenskolan. 

Uppstarten av Ung Individ har givit en positiv respons hos både brukare men också det externa samarbetet 

mellan socialtjänsten och Barn och utbildningsförvaltningen har avsevärt förbättrats. På länsnivå har vi fått gehör 

för satsningen på Ung Individ och det finns med i det länsövergripande samarbetet. Samverkan med 

Vuxenenheten fungerar allt bättre och den vård som erbjuds på hemmaplan ger goda resultat ekonomiskt. 

Det behövs ett bättre samarbete kring personer med psykisk ohälsa då brukarna ofta även har en psykisk 

problematik i sitt riskbruk/missbruk. 

Det är svårt att rekrytera socionomer. Personalsituationen har varit hanterbar, men det har varit svårt att 

rekrytera barnhandläggande socialsekreterare eftersom denna grupp socionomer är en attraktiv yrkesgrupp. 

Det finns redan idag brist på socionomer inom detta område. Den bristen, i kombination med att kommuner 

försöker rekrytera personal av detta slag inför behörighetskravet som infaller 2019, gör att lönekraven höjs. 

Familjecentralen i Smålandsstenar öppnade under våren. Socialjoursverksamheten förändrades fr o m den 1 

februari då 11 kommuner gick samman i en gemensam socialjour. 

Stödet till Arbetskooperativet Gislavedsrallarna har resulterat i att de för första gången har två riktiga 

entreprenader- Stationshuset i Smålandsstenar och Matsalen i kommunhuset. Verksamheten är ett viktigt 

redskap för brukarinflytande och sysselsättning. 

Inom vård- och omsorg börjar verksamheten återhämta sig efter flera år av förändringar och anpassningar. 

Arbetsmiljö och stämning på områdena är mer positiv samtidigt som utvecklingsarbete pågår fortlöpande. Dock 

ses en hög sjukfrånvaro och detta är ett arbete som ständigt måste pågå tillsammans med kommunhälsan. 

Rätten till heltid är fullt införd men det finns en viss oro i verksamheten. Oron bestå i att man är osäker på om 

utökningarna används tillräckligt effektivt. Bemanningsenheten har fortfarande inte kommit igång i tillräcklig 

omfattning. Mycket beror på att bemanningsenheten inte kan leverera personal i den utsträckning som 

motsvarar verksamhetens behov. Fler undersköterskor måste anställas om bemanningsenheten skall kunna 

fungera optimalt. 

Under årets första månader har också arbetet med uppstart av team för "Trygg och säker hemgång" påbörjats. 

Detta för att möta de förändringar som kommer i och med förändrad samverkan för kommuner och landsting 

kommande årsskifte. Teamet kommer att vara igång i början av september. Arbetet bygger på att de flesta 

tillfrisknar bäst och snabbast i det egna hemmet, vilket även innebär att behovet av korttidsplatser kan 

påverkas. Det innebär också att när regelverket för hemgång från sjukhuset förändras kommer det att finnas en 

bättre beredskap att komma hem till den egna bostaden. 

Fastighetsförvaltningen har sedan i maj tagit över leverans och hämtning av prover och post till vårdcentralen, 

apoteket och vård- och omsorgsboenden. 

Lägenheter i vård- och omsorgsboendena är väl uthyrda men det finns lägenheter lediga. Ekbacken är ett 

område som haft någon ledig lägenhet i stort sett hela året. Några permanenta lägenheter har periodvis använts 

för korttidsvistelse. 
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Under våren har nämnden fattat beslut om rekommendationen från SKL om kvalitet i särskilt boende. Ett första 

utkast är framtaget om hur arbetet skall fortsätta. 

Omfånget i hemtjänsten varierar. Svårigheter finns med att fortlöpande anpassa personalstyrka och schema 

efter de behov som finns och efter de ekonomiska förutsättningarna. Nöjdheten med hemtjänsten är fortsatt 

god. 

Frågan om lokaler till hemvården i Gislaved är löst. Avtal med Weland är tecknat av fastighets- och 

serviceförvaltningen. Personalen är mycket nöjda med att äntligen få permanenta lokaler som underlättar 

samarbete. 

Funktionshinderverksamheten i egen regi har bedrivits i ungefär samma omfattning som under förra året. 

Mycket arbete har lagts ner i att genomföra heltidsprojektet, vilket inneburit stora schemaförändringar i 

samtliga verksamheter. Det är stora svårigheter att finna personal med rätt kompetens, vilket innebär att 

mycket arbetstid går åt till rekryteringar. 

Arbete pågår också gällande planering av nya gruppbostäder, där också möjligheten att ev använda Östergården 

prövas. Daglig verksamhet är också i behov av nya och i viss mån ombyggnation av lokalerna. 

Behoven av korttidsvistelse inom LSS växlar ständigt vilket innebär att verksamheten är mycket svårplanerad.  

Planeringen av ett nytt korttids har legat på is p g a att fastighetskontoret inte haft tid, men behovet av en ny 

korttidsverksamhet är stort. Ett beslut om barnboende har beviljats och verkställs under året. 

LSS-handläggarna kommer att under hösten påbörja en högskoleutbildning för myndighetsutövning inom LSS, 

vilken är rekommenderad av Socialstyrelsen. 

Ekonomisk uppföljning 

Prognos för helåret är att socialnämnden kommer göra ett överskott på drygt 7 700 tkr. Merkostnader för 

flyktingverksamhet förväntas täckas av de övergripande flyktingmedlen när fördelningsmodellen setts över, 

enligt nuvarande prognosen motsvarar det 3 800 tkr.  Det finns en del osäkra faktorer som innebär att det kan 

finnas en risk för att överskottet blir något lägre men också en möjlighet till ett större överskott på 15 mnkr. 

Det sista beroende på omfattningen av intäkter från statliga myndigheter. 

Förvaltningsövergripande beror överskottet framförallt på att de medel som finns till nämndens förfogande för 

att kunna omfördela under löpande budgetår inte tagits i anspråk. 

Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen ett överskott på 11 167 tkr. Till största del finns överskottet 

inom ensamkommande barn och är intäkter som härrör sig från 2016. Alla enheter går plus utom 

Vuxenenheten och försörjningsstödsenheten som visar ett negativt resultat. Svängningar i fråga om behov av 

externa placeringar ger ett omedelbart utslag och därför finns alltid en osäkerhet i prognosen. 

Försörjningsstöd visar ett prognostiserat underskott. Utfallet visar minskade kostnader för ordinarie 

försörjningsstöd och ökade kostnader för försörjningsstöd till flyktingar och kostnaderna kommer ytterligare 

att öka då etableringsersättningen försvinner. Socialnämnden förväntas sig att få täckning för dessa kostnader i 

den nya fördelningsmodellen, det prognosticerade utfallet är 3 800 tkr. Vidare har handläggningstiden från 

Arbetsförmedlingen innan etableringsersättning beviljas dragit ut på tiden vilket ger ökade kostnader för 

kommunen. Bostadsbristen inverkar till att tillfälliga boenden används i större utsträckning både i bosättningen 

och övriga sökande. De tillfälliga boenden som finns att tillgå ger ökade kostnader. Vidare ses ökade kostnader 

för tandvård då det är stora familjer och tandhälsan både är akut och kostsam. 

Arbetsmarknadsorganisationen visar ett positivt resultat. Personalsituationen har setts över och tidigare 

personalförstärkning har slutat och befintliga vakanser har rekryterats samt minskade externa tolktjänster. 

Förändring av målgruppen innebär en viss begränsning av intäkter då inte alla i målgruppen är berättigade till 

merkostnadsersättning. Inflödet av uppdrag tillverksamheten är konstant medan rätten till bidrag och därmed 

intäkter är varierat. Tolkservice har månatligen minskade volymer. Personalstyrkan har som en följd av detta 

reducerats. Ökade intäkter från staten kring extratjänster på 1 200 tkr om kommunen har 18 anställda vid 

utgången av 2017 förbättrat Arbetsmarknadsorganisationens resultat. Prognosen är beräknad utan hänsyn till 

ankomstboendet Solbacka då dessa kostnader kommer att återsökas. 

Mottagandet av ensamkommande barn prognosticeras med ett överskott på drygt 7 600 tkr. Det härrör från 
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eftersläpande intäkter från Migrationsverket för 2016. Från kvartal 3 2017 sänks nivåerna på ersättningarna från 

Migrationsverket. Överskottet som kommer att användas till att täcka prognosticerat underskott på cirka 

6 000 tkr för 2017 samt ombyggnationer på Furugården. Under sensommaren och hösten ser vi en minskning 

av antalet ensamkommande barn i vår kommun på grund av avslag på asylansökan, åldersuppskrivning, 

familjeåterföreningar samt 18-åringar som överförs till migrationsverket. Detta påverkar våra verksamheter, 

personal och ekonomi. De externa placeringskostnaderna har minskat. 

Kommunen har sökt och mottagit stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa intäkter 

innebär att vård- och omsorg prognosticerar ett positivt resultat på 3 700 tkr. 

Prognosen för vård- och omsorgsboenden visar på balans i sin helhet. Två av boendena lämnar negativa 

prognoser av vikt. Detta beror på kostnader relaterat till restaurangverksamheten och verksamheten nattetid i 

det ena fallet. Höga kostnader för sjukfrånvaro sammanfattas i det andra boendet. 

Utförandet av hemtjänsten i egen regi visar på ett underskott på 6 000 tkr. Personalkostnaderna går inte i hand 

med intäkterna. Ett förändringsarbete är påbörjat och en effektivisering i tätorterna samtidigt som förvaltningen 

har fått i uppdrag att genomlysa verksamheten under året. 

Budgeterade medel för utförd hemtjänst (kommunala hemtjänst och privata utförare) förväntas också göra ett 

underskott. Antalet utförda timmar för hemtjänst har under året legat över den budgeterade nivån. Prognosen 

totalt för hemtjänst och kostnaden för betaldagar på sjukhus visar ett underskott på drygt 5 700 tkr. 

Den kommunala hälso- och sjukvården lämnar en positiv prognosavvikelse utifrån budgeten, det beror främst 

på att rekryteringen till "Trygg och säker hemgång" tagit lite längre tid än beräknat. 

Den största ekonomiska negativa obalansen i förvaltningen ses inom funktionshinderområdet, verksamheten 

har efter 8 månader en prognos på ett underskott på 13 000 tkr. Underskottet beror på ökade behov och att 

antalet externa placeringar ökat gällande gruppbostäder, daglig verksamhet och boendestöd, vilket medfört 

ökade kostnader. Det har också tillkommit nya personlig assistans-ärenden i privat LSS. Sjuklöneersättningen till 

privata assistans-bolag har också ökat. 

Gruppbostäder och daglig verksamhet i egen regi visar tillsammans ett prognosticerat överskott, vilket visar att 

schemaförändringar och en allmän återhållsamhet har gett resultat. 

Korttidsverksamheten och LSS-teamen ser ut att gå med överskott. Dock finns en osäkert om återsökningen av 

medel från Migrationsverket kommer att generera de medel som är prognosticerat. Det tilltänkta 

korttidsboendet Granaten kommer inte bli färdigställt i år vilket kan innebära att behov kan behöva verkställas 

på annat sätt vilket innebär en risk för verksamheten att hamna på ett underskott. Ett nytt beslut om ett 

barnboende innebär ytterligare ökade kostnader med ca 2 300 tkr under året. 

Personlig assistans enligt SFB beräknas ge ett underskott. Det gäller ett fåtal ärenden med omfattande insatser 

där intäkterna från Försäkringskassan inte täcker kommunens kostnader. 

Förvaltningen arbetar vidare med förbättringar och effektiviseringar som nämnden fattat beslut om inom ett 

antal olika processer och arbetsmetoder under 2017 och framåt. Åtgärdsplaner finns för de områden/enheter 

som har en obalans. 

Personal 

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig framgångfaktor för 

alla verksamheter. Idag finns svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare inom socialförvaltningens 

samtliga verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och samtidigt kommer antalet 

pensionsavgångar öka. Detta sammantaget innebär att behovet av nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort 

i samtliga av socialnämndens verksamhetsområden. 

Årets medarbetarenkät visade på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet men 

det finns områden att arbeta vidare med som tex, arbetsbelastningen. 

Det är även viktigt att intensifiera arbetet med Attraktiv arbetsgivare, men också noggrant följa, analysera och 

planera kompetensförsörjningen framöver. 

Inom programområde Funktionshinder och Stöd har personalen en hög kompetens. I stort sett all 
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tillsvidareanställd personal har som lägst en gymnasieutbildning, oftast vård- och omsorgsprogrammet eller 

barn- och fritidsprogrammet (några undantag finns inom personlig assistans). Många medarbetare har dessutom 

en YH-utbildning till stödpedagog och/eller annan specialistkompetens. Samtliga bistånds- och LSS-handläggare 

har adekvat utbildning och flera har också gått olika påbyggnadsutbildningar. Det gäller även administrativ 

personal och områdeschefer. Utmaningen är att behålla denna höga kompetensnivå. 

Inom individ- och familjeomsorgen kommer rekryteringsbehovet inom samtliga områden förväntas vara högt 

och svårigheter finns att hitta behörig personal. Fr.o.m. 2014 finns behörighetskrav för socialsekreterare som 

arbetar med barn att de ska ha en socionomexamen eller motsvarande. En utmaning är att få en verksamhet 

som klarar de av Socialstyrelsen uppställda kraven på behörighet för handläggare som arbetar med barn. 

99 procent av omvårdnadspersonalen inom programområde vård och omsorg har formell kompetens på 

gymnasienivå. Personal som sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter uppfyller arbetsgivarens 

kompetenskrav. Programområdet har under flera år erbjudit utbildning på högskolenivå inom psykiatri och 

demens, personcentrerad omsorg och palliativ vård för alla personal. Kockutbildning och utbildning av 

aktivitetspedagoger på yrkeshögskolenivå har genomförts. Verksamhetsledare och områdeschefer erbjuds 

ledarskapsutbildning på högskolenivå. En av de stora utmaningarna är att behålla nuvarande kompetensnivå och 

möta nya personalbehov. 

  

Personalpolitiska mål 

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

  Utfall 2016 
Utfall 2017-08-

31 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 8,1 10,1 

 

Resultat 

Den totala sjukfrånvaron inom socialförvaltningen ökar vilket är allvarligt. I Gislaveds kommun är 

socialförvaltningen den förvaltningen som har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron följer delvis utvecklingen i 

jämförelse med andra kommuners utveckling för socialtjänstens yrkesgrupper. Sjukfrånvaron har ökat från 8,1 

procent till 10,1 procent vilket kan ses som en tämligen hög siffra. 

Analys och slutsatser 

Ökningen av sjukfrånvaron är delvis i linje med ökningar inom hela arbetsmarknaden, men kan också delvis 

tänkas bero på arbetsbelastning, personalomsättning och personalanpassningar. Svårigheter att hitta vikarier pga 

rådande arbetsmarknadsläge kan också medföra att stressen i arbetet ökar. Arbetet med att anlysera orsakerna 

till ökningen av sjukfrånvaron är påbörjad och insatser kommer delvis planeras inom ramen för ett ESF projekt 

där Gislaveds kommun kommer medverka. 

Investeringsuppföljning - nämnden 

Socialnämnden har ett investeringsutrymme på totalt 3 986 tkr under 2017. 

Prognosen visar att avsatta medel kommer att användas. 
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 Slutsats- sammanfattning 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånarnas behov, nya lagkrav och 

samhällsutvecklingen påverkar hur verksamheten formas. För att klara det inom de ekonomiska ramar som 

finns krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan olika verksamhetsområden och 

verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i fokus och arbetar med. För 2017 ses ett 

prognostiserat överskott vilket till störst delen beror på statliga ersättningar från 2016. De statliga 

ersättningarna skapar förutsättningar att arbeta med långsiktiga anpassningar av verksamheten samtidigt som 

det finns en utmaning i de ekonomiska förutsättningarna framåt. 

Utvecklingen avseende insatser till personer med funktionsnedsättning, utvecklingen av försörjningsstöd kopplat 

till utträde ur etableringen samt långsiktigt ökade kostnader kopplat till befolkningsutvecklingen med allt fler 

äldre är andra områden som nämnden har utmaningar i 2017 och framåt. 

Socialnämndens måluppfyllelse bedöms vara god. Ett antal mål har karaktären att gälla under en längre period 

och för dessa är det svårt att bedöma dem som helt uppfyllda vid årets slut. Fyra mål bedöms vara helt 

uppfyllda vid årets slut. 

 Medborgarnas digitala delaktighet ska öka utifrån arbetet med eHälsa enligt konceptet trygghet, service 

och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi 

 Ökad samverkan och samarbete kring integration i och med civilsamhället samt öka kunskapen kring 

integration och mångfald 

 Förbättrad kommunikation och information gentemot näringsliv och invånare 

 Inom socialnämndens verksamheter är heltid en rättighet och deltid en möjlighet 

Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta områden visar de kvalitetsuppföljningar som 

nämnden genomför. De genomförda brukarundersökningarna visar på mycket goda resultat och inom visa 

områden bland de bästa i landet. 

Årets medarbetarenkät visade på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet även 

om det finns områden att arbeta vidare med. Det är viktigt att intensifiera arbetet med attraktiv arbetsgivare 

och se över arbetsbelastningen för vissa yrkesgrupper men också noggrant följa, analysera och planera 

kompetensförsörjningen framöver. Den ökade sjukfrånvaron är oroande och där måste arbetet intensifieras. 

För att möta invånarnas behov framöver utan alltför stora kostnadsökningar finns det ett antal områden som 

nämnden kommer fokusera på framöver. Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet 

att, oavsett ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt 

eget liv. Detta görs genom att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle 

tillsammans med alla andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata eller frivilliga. Med införande av ny teknik 

och nya tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas. Ytterst blir 

tekniken ett sätt för verksamheten att delvis kunna möta ökat antal äldre och ökade behov. 

Socialnämnden bedömer att man under 2017 kommer uppnå god ekonomisk hushållning. 

Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

Skolans pedagogiska 
insatser och 
socialtjänstens 
stödinsatser, för barn 
och unga i behov av 
extra stöd, ska vara 
samordnade för att på 
så vis förbättra 
elevernas möjligheter 
att nå behörighet till 
gymnasieskolan 

 
Samarbetet mellan 
skola och socialtjänst 
fortsätter att utvecklas. 
Detta för att ge barn och 
unga adekvat stöd inom 
IFO:s verksamheter. 
HVB-boendena har 
kontinuerliga 
samverkansmöten med 
berörd skolpersonal 
varannan månad. Stöd 
till läxläsning har skett 
för ungdomar inskrivna i 
Navigatorcentrums 
verksamhet av pedagog 
inom ramen för 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

samverkan med skolan 
inom det kommunala 
aktivitetsanvaret. 
Arbetet fortsätter när det 
gäller utvecklandet av 
samarbete mellan 
Socialtjänsten och Barn 
och 
utbildningsförvaltningen
s barn som är speciellt 
utsatta. Tanken är att 
skapa en 
stödverksamhet 
innehållande såväl 
pedagogiska insatser 
som sociala stödinsatser 
i familjerna. Arbetet med 
att utveckla det 
kommunala 
aktivitetsansvaret på 
AMO fortsätter. 

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

Medarbetarna ska ha 
kunskap om FN:s 
barnkonvention. 

 
En kommungemensam 
satsning har påbörjats 
och ett antal 
nyckelpersoner i 
socialförvaltningen har 
utbildats. 

Utvecklad 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar genom 
samarbete med 
kulturförvaltningen, 
fritidsförvaltningen 
och civilsamhället 

 
Inom ramen för 
fullmäktiges målområde 
barns lärande pågår nu 
en uppstart av ett nytt, 
mer offensivt och 
strukturerat samarbete 
mellan olika aktörer runt 
barn och unga. SSPF är 

en struktur för 
samverkan mellan 
skola, socialtjänst, polis 
och fritid kring 
ungdomar i riskzonen 
för kriminalitet. En 
modell för Gislaveds 
kommun förväntas vara 
klart under 2017. 

Attraktivitet och 
utveckling för 
Gislaveds kommun 

Utveckla hemvården 
och det förebyggande 
arbetet för att skapa 
en bättre fungerande 
vardag 

Utvecklad hemvård 
och utvecklat 
förebyggande arbete 

 
Team för trygg 
hemgång: Teamet är 
under uppbyggnad. Fem 
undersköterskor och två 
sjuksköterskor är 
anställda och 
introduktionsprogram är 
planerat under 
september månad. Två 
biståndshandläggare 
finns knutna till teamet 
men det saknas en 
fysioterapeut och en 
arbetsterapeut för att 
göra teamet komplett. 
Teamet räknar med att 
vara redo för första 
brukaren i oktober. 
Inom ramen för Trygg 
och säker vård och 
omsorg kommer 
samarbetet med 
vårdcentralerna i 
kommunen intensifieras 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

och den nära vården 
utvecklas. 
Träffpunkterna fortsätter 
att ha gemensamt 
program med relativt 
stor variation på 
utbudet. Aktiviteten på 
sociala medier har ökat 
under året och flera 
träffpunkter har nära 
100 följare på 
Instagram. 

Ökad säkerhet och 
trygghet för äldre och 
funktionsnedsatta 
genom samarbete med 
bland annat 
räddningstjänsten 

 
Socialförvaltningen och 
räddningstjänsten 
genomför tillsammans 
ett arbete för att öka 
tryggheten och säkerhet 
genom att fokusera på 
brandsäkerhet som ett 
första område. 
Målgrupper är i första 
hand äldre och 
funktionsnedsatta. I 
andra hand personer 
med 
missbruksproblematik. 
Vi vet att vissa grupper 
har större risk för att 
skadas I samband med 
brand och att man 
upplever en otrygghet. 
Samarbetsprojektet ska 
utmynna i stöd till såväl 
individ som grupp 
(generellt). Arbetet har 
en planeringsfas under 
2017 och ska gå i 
genomförandefas 2018. 

Ökad tillgång till kultur 
för de invånare som på 
grund av 
funktionsnedsättning 
inte kan ta del av det 
ordinarie kulturlivet 

 
Uppdragsbeskrivning 
finns men pga vakanser 
inom kulturförvaltningen 
är arbetet något 
försenat. Målet är att 
under 2017 få fram en 
plan för det fortsatta 
arbetet 2018. 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

Utökat samarbete med 
andra kommuner och 
organisationer 

 
I förvaltningen sker 
dagligen samarbeten 
runt individer och i olika 
nätverk då de individer 
som är i kontakt med 
våra verksamheter ofta 
har komplexa behov 
som olika huvudmän har 
ansvar för. I stort 
fungerar samarbetet väl 
även om det alltid kan 
bli bättre och mindre 
personbundet. 
Ett utökat samarbete 
kring den sociala jouren 
har verkställts under 
året. 11 kommuner 
samarbetar nu inom 
denna 
verksamhetsgren. 
Inventering av 
samarbetspartners har 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

inte kunnat prioriteras 
och är ännu inte 
genomförd på helheten. 

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

Socialnämndens 
verksamheter ska 
leverera en 
fungerande vardag för 
de invånare som är i 
behov av stöd 

 
Detta är en 
grundläggande drivkraft 
för all verksamhet under 
socialnämnden. Flertalet 
verksamhetsmål finns 
inom de olika 
programområdena då 
målet är komplext. 
Resultat i 
brukarundersökningar 
och öppna jämförelser 
visar på goda resultat. 

Socialnämnden ska 
verka för en jämlik 
vård och omsorg för 
samtliga invånare i 
Gislaveds kommun. 

 
Ingår i grunduppdraget. 
Det finns många 
aspekter som kan 
belysas utifrån detta 
mål, ex. huruvida 
förvaltningens 
bemötande och 
handläggning etc. 
påverkar utifrån 
individens kön, etnicitet, 
ålder etc. Något sådant 
analysarbete har inte 
kunnat prioriterats under 
året. 

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet 

Medborgarnas digitala 
delaktighet ska öka 
utifrån arbetet med 
eHälsa enligt 
konceptet trygghet, 
service och 
delaktighet i hemmet 
genom 
välfärdsteknologi 

 
Nya tekniska lösningar 
införs succesivt inom 
ramen för e-hälsa och 
välfärdsteknik. 
Utvecklingen inom detta 
område leder till ökad 
valfrihet för invånarna, 
effektiv 
resursanvändning samt 
ökad kommunikation 
mellan huvudmän. 
Vi arbetar utifrån en 
övergripande 
handlingsplan som 
fokuserar på att hitta 
och införa tekniska 
underlättande lösningar 
för brukare och 
medarbetare. Ett antal 
delprojekt syftar även till 
att understödja det 
systematiska 
förbättringsarbetet för att 
säkerställa en god 
kvalité. Ett arbete inom 
det området är 
exempelvis att med 
hjälp av IT tekniska 
lösningar tillgängliggöra 
kompetensutveckling 
och stöd till medarbetare 
via filmer och guider 
som ligger lättillgängliga. 
Inom 
socialförvaltningens 
verksamheter ska det 
vara lätt att göra rätt. 
Tekniska lösningar 
riktade direkt till brukare 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

och invånare är 
exempelvis olika e-
tjänster och tillgänglig 
information på hemsida. 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska utgöra 
minst 35 procent av 
inköpta livsmedel i 
förvaltningens kök 

 
Uppgift saknas 
sammanställning ej 
möjlig att göra i 
dagsläget. 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald 

 
Inom IFOs områden 
sker en mängd olika 
aktiviteter som 
säkerställer och ständigt 
förbättrar vår samverkan 
kring 
integrationsområdet. 
Exempel på aktiviterer 
är Torghusets 
internationella dag, 
Språkcafeér,  
Språkvänner, 
Konjunkturpaketets 
snabbspår på 
Segerstad, satsning på 
bristyrken, IT-guider, 
studiebesök på 
industrier med mera. 
  

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

Förbättrad 
kommunikation och 
information gentemot 
näringsliv och 
invånare 

 
Vi arbetar kontinuerligt 
med att förbättra våra 
metoder för 
kommunikation med och 
information till allmänhet 
och brukare med hjälp 
av de allt mer förfinade 
it-tekniska möjligheter 
som växer fram. 
Exempel på detta är fler 
och fler e-tjänster, 
information på 
hemsidan, Instagram-
konton etc. 

Medborgardialog som 
arbetssätt ska vara 
implementerat i 
socialnämndens 
verksamheter 

 
Den kontinuerliga 
medborgardialogen sker 
genom KPR och KRF. 
Vid behov kan riktade 
medborgardialoger i 
enlighet med 
kommunens metodik 
genomföras. 

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 

Ökade möjligheter för 
invånare långt från 
arbetsmarknaden att 
skaffa sig en 
försörjning 

 
Olika utmaningar finns 
inom socialnämndens 
verksamhetsområden 
att omsätta denna 
målsättning. Inom daglig 
verksamhet för 
funktionsnedsatta 
arbetar man exempelvis 
för att erbjuda mer 
anpassade arbeten, 
men möjligheterna att 
brukarna ska få ett 
lönearbete och bli 
självförsörjande, är ofta 
obefintliga. IFO arbetar 
aktivt med att stötta 
människor till inträde 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

och återinträde på 
arbetsmarknaden med 
bl a supported 
employment/IPS och 
supported education, 
fler personal kommer att 
utbildas i 
arbetsmetoderna 
supported 
employment/IPS 
supported education. 
Enheten för Psykisk 
ohälsa har introducerat 
arbetsmetoden, IFO 
stöttar sociala 
kooperativ 
Gislavedsrallarna och 
Optimus, Extratjänster. 

Socialförvaltningen 
ska uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare 
och arbeta för att 
skapa goda 
förutsättningar till 
karriärmöjligheter för 
förvaltningens 
medarbetare 

 
Alla nya medarbetare 
erbjuds anställning på 
heltid. 
Kompetensutveckling 
erbjuds. Enkäter och 
undersökningar följs upp 
löpande för att 
kvalitetssäkra 
arbetsmiljön. 
Förvaltningen arbetar 
kontinuerligt med att 
tillgängliggöra 
vägledande dokument 
och annat som 
underlättar för att det 
ska vara lätt att göra 
rätt. IT-tekniska 
lösningar som 
underlättar arbete införs 
successivt. 
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12 Fritidsnämnden 
Nämndredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Tommy Stensson S   
Förvaltningschef Anna Gamlén    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 29 112 29 163 45 765 49 784 47 786 1 998 
./. Intäkter -7 757 -7 400 -11 288 -10 835 -10 912 77 

Nettokostnad 21 355 21 763 34 477 38 949 36 874 2 075 
       

Nettoinvesteringar 690 1 234 2 109 6 225 6 225 0 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Nämnd 227 169 324 415 365 50 
Fritidsverksamhet 15 355 16 085 24 937 28 454 26 454 2 000 
Föreningsstöd 5 773 5 509 9 216 10 080 10 055 25 

Totalt 21 355 21 763 34 477 38 949 36 874 2 075 
 

Måluppföljning 
Fritidsnämnden följer ett antal styrmått över tid för att se tendenser inom verksamhetsområdena och 

eventuella behov samt måluppfyllelse i verksamheten. Fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med förutsättningar 

för att måluppfyllelsen ska bli bättre och effektivare. 

Vad gäller nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar, "lokalnyttjandegraden" ser vi att bokningsgraden i 

bemannade hallar håller en god måluppfyllnad. Graden skiljer mellan olika hallar. A-hallen i Anderstorp har den 

högsta bokningsgraden med 99 % av bokningsbar tid. AB-hallen i Gislaved kommer tätt efter med 

bokningsgraden 96 %. Lediga tider i idrottsanläggningarna har marknadsförts till bland annat kommunens 

fritidsgårdar som har bidragit till hög lokalnyttjandegrad. När det gäller bokningsgrad av ishallen samt 

bowlinghallen har andra aktörer än vårt lokala föreningsliv medverkat till positiv måluppfyllelse då flera läger har 

arrangerats i dessa anläggningar. Här tangeras också nämndens mål vad gäller att skapa förutsättningar för 

evenemang i form av tex cuper, läger och tävlingar till en positiv måluppfyllnad. 

Simhallsverksamheten och dess styrmått för 2017 bottnar i en stor förändring med flera nya förutsättningar. 

Simundervisningen är organiserad på ett annat sätt än tidigare och gäller numera elever i årskurs 1 och är 

förlagd till Gislebadet och Hörsjöbadet. Simkunnighet kommer fortsättningsvis att mätas efter uppsamlingsheat 

under höstterminen i årskurs 2. Styrmåttet kommer således att redovisas vid bokslutet. Vad gäller mått över 

antal bad är det ett mått som numera avser endast Gislebadet. Styrmåttet togs fram utifrån en rad antaganden. 

Utfallet hittills ligger något under uppsatt mått. Antal anmälda barn till sommarsimskola har sommaren 2017 

varit hög. Det är resultatet av att simundervisningen i kommunen har varit under lupp de senaste åren och 

vittnar om ett större engagemang hos vårdnadhavare att barn ska bli simkunniga. Sommarsimskolan ger 

simverksamheten ett bra underlag för fortsatt simundervisning i höst. 

Inom ramen för målområde attraktivitet och utveckling är fritidsnämnden drivande i projekt kring nya 

idrottsanläggningar i kommunen. Det handlar dels om ny sporthall Smålandsstenar samt ny bad- och 

sportanläggning för hela Gislaveds kommun. Utredningar och analyser som tagits fram i de båda projekten har 
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på framgångsrikt sätt föregåtts av medborgar- och brukardialoger. 

Gislaveds kommun har ett omtalat föreningsliv som på flera sätt medverkar till attraktivitet och utveckling. 

Förutom föreningslivets vardagliga verksamheter som är till glädje för många kommuninvånare så har 

föreningslivet under första halvåret av 2017 stått i spetsen vad gäller cuper, läger och tävlingar som bidrar till en 

god utveckling av turismen i kommunen. För fritidsnämndens del handlar styrmått kring nämndens 

föreningsverksamhet om god kommunikation och dialog i form av bland annat halltidsmöten samt antal 

bidragsberättigande föreningar. Båda måtten har god måluppfyllnad. 

 Verksamhetsuppföljning 

Under senare år har fritidsnämnden genomlevt en turbulent tid, med stora förändringar i verksamheten och 

hög omsättning av personal inom förvaltningen. Fritidsnämndens målgrupper och de vi är till för har under 

perioden fått andra förutsättningar och har i vissa fall varit tvungna till annan priotitering och logistik. 

Fritidsförvaltningen är lyhörda för gästernas behov och har under första halvan av 2017 genomfört flera 

brukardiologer för att finna de bästa arbetsprocesserna. Verksamheterna inom badsidan har nu fastställt vissa 

rutiner som fungerar bra. Det kvarstår behov av att hitta rätt fokus i andra verksamhetsdelar. Fritidschefen har 

efter sommaren initierat en ny ledningsorganisation för förvaltningen som kommer att sjösättas vid årsskiftet. 

Att kommunens simhallsverksamhet och framförallt skolans simundervisning har varit under lupp ett tag märks 

tydligt inom fritidsförvaltningen nu. Sommarsimskolan har under 2017 haft en dubblering av antalet barn i 

förhållande till de senaste årens deltagande. Förvaltningen menar att anledningen är att vårdnadhavare numera 

har insyn i simundervisningen och tar ett större ansvar för simkunnigheten hos sina barn. Dokumentation kring 

sommarsimskolan ger också förvaltningen ett bra underlag för fortsatt simundervisning i höst. Detta kommer 

på sikt innebära en god måluppfyllnad vad gäller andelen simkunniga. 

Människor värderar sin fritid högt och kommuninvånarna har stort engagemang för fritidsnämndens 

verksamhetsområden. Fritidsnämnden inledde året med en medborgardialog "sportdialog" som resulterade i 

närmare 1 500 synpunkter. Syftet med sportdialogen var att kommuninvånarna tillsammans identifierade vilken 

inriktning en ny bad- och sportanläggning ska ha. Sportdialogen väckte stor och positiv massmedial 

uppmärksamhet. Resultatet har därefter legat till grund för utredning ny bad- och sportanläggning som 

fritidsförvaltningen just nu arbetar med. Utredningen kommer att vara klar i höst. 

Fritidsnämndens mål inför 2017 bygger i flera fall på ändamålsenliga, trygga och tillgängliga anläggningar. Arbetet 

med underhållsfrågorna av befintliga anläggningar har haft hög prioritet hittills under 2017. Det handlar både om 

de kommunala anläggningarna som fritidsförvaltningen hyr av fastighet- och serviceförvaltningen, 

fritidsnämndens egna anläggningar och friluftsanläggningar som genom avtal sköts av flera olika föreningar. 

Sporthallarna i Gisle Sportcenter och Gisle bowling har under sommaren fått rejäl upprustning. Hörsjöbadet 

och byggnader runt om kommer under hösten vara under lupp för renovering. Skötselavtal för två friluftsbad 

sades upp av förening strax innan sommaren. Det innebar merarbete för förvaltningen under sommaren då 

ingen ny förening hittades. Skötselavtal bör generellt ses över och säkerställas. Det kommer att få ske med 

balansgång. 

Verksamheten inom föreningslivet rullar hittills på väl för 2017. Förutom all vardaglig verksamhet som bidrar till 

en meningsfylld fritid för många kommuninvånare, har föreningslivet stått i spetsen på ett föredömligt sätt för 

flera olika evenemang i Gislaveds kommun under första delen av året. Cykel SM  i Burseryd och Frisksportarans 

riksläger i Hestra samt många cuper och läger bidrar till en attraktiv kommun och sätter Gislaveds kommun på 

kartan. 

Ekonomisk uppföljning 
Fritidsnämndens resultat per augusti (21 763 tkr) ligger i linje med föregående år. 

Investeringssidan har hittills under 2017 gjort ett ryck och takten för investering är högre än 2016. 

Investeringarna löper enligt plan och prognosen är att hela investeringsbudgeten används. I slutet av sommaren 

blev upphandling för bassängbeklädnad av Hörsjöbadet klar. Det rör sig om en ansenlig summa. Leverantör 

startar upp arbetet inom kort och arbetet bör vara klart under hösten om inget oförutsett inträffar. 

Fritidsnämndens prognos för driften för helår är ett överskott på 2 mnkr. Orsaken till överskottet är lägre 

lokalkostnader på grund av ej genomförd ombyggnation av Smålandsstenars simhall samt fel i teknisk justering. 
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En annan orsak är lägre personalkostnader på grund av att långtidssjukskrivningar inom förvaltningen inte har 

ersatts fullt ut. Även konto "material och tjänster" visar ett överskott. Orsaken till detta är att förvaltningen 

hittills under året har haft stort fokus på att trimma in verksamheten efter simhallsförändringen. Arbetet kan vi 

också se resultat över då simskoleverksamheten visar fina siffror. Intäkterna är dubbelt så höga som budget. 

Dessutom höjdes budgeten för verksamheten i förhållande till 2016. 

Fritidsnämnden har i uppdrag att under 2017 ta fram en utredning för en ny bad- och sportanläggning för hela 

Gislaveds kommun. Utredningen innebär konsulttjänster av olika slag. Under 2017 har det hittills handlat om 

kostnader för medborgardialog och brukardialoger, konsulttjänst för att hålla ihop utredningen, konsulttjänst 

för ekonomiska kalkyler samt fuktteknisk utredning. Kostnaderna följs på ett kommunövergripande driftprojekt. 

Projektet har ingen budget och görs inom befintlig ram hos fritidsnämnden. 

Personal 
Antalet anställda vid fritidsförvaltningen är 32 tillsvidare anställda. Förvaltningen har under första halvåret av 

2017 brottats med en stor personalomsättning. Medarbetare har lämnat förvaltningen för studier och andra 

jobb. Man kan se personalomsättningen som en konsekvens av den verksamhetsförändring fritidsförvaltningen 

arbetade med under 2016, men också att medarbetare har gjort många år inom förvaltningen och nu letar nya 

utmaningar. Förvaltningen har lyckats rekrytera nya medarbetare till tjänsterna inom relativ kort tid. 

Rekrytering och introduktion av nya medarbetare är dock tidskrävande. 

Efter sommaren har fritidschefen initierat en ny ledningsorganisation för förvaltningen som kommer att 

sjösättas vid årsskiftet. Detta kommer inte innebära någon övertalighet. Rekrytering av avdelningschef och 

utvecklingsledare ska göras. 

Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildningar för att säkra kompetens hos medarbetarna. En rad insatser 

kring den psykosociala arbetsmiljön har också gjorts hittills under 2017. 

Personalpolitiska mål 

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

  Utfall 2016 
Utfall 2017-08-

31 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 2,9 % 5,8 % 

Fritidsförvaltningen har för perioden januari-augusti 2017 en sjukfrånvaro på 5,8 %. Resultatet är betydligt högre 

än utfallet 2016 och sett över flera år sticker siffran ut negativt. Den huvudsakliga orsaken till resultatet beror 

på det faktum att ett par medarbetare inom förvaltningen är långtidssjukskrivna. 

 

Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2016-08-31 2017 2017-08-31 

Bokningsgrad sporthall 83 % 85 % 83 % 
Bokningsgrad ishall 69 % 95 % 88 % 
Antal bad i Gislebadet 45 295 100 000 49 626 
Simhallens öppethållande utöver 
08.00-17.00 vardagar, h/vecka 

30 30 30 

Antal gästnätter Hörsjön  5 500  
Antal läger i lägerlogi Gisle 4 20 4 
Bokningsgrad Gisle bowling  50 % 84 % 

Bokningsgrad sporthall avser v. 1-18 måndag-fredag klockan 16.00-22.00 

Bokningsgrad ishall avser v. 1-13, måndag-fredag klockan 16.00-22.00 

Vad gäller gästnätter Hörsjön avvaktar vi siffror från arrendator, då säsongen inte är avslutad än. 

Bokningsgrad Gisle bowling har inget utfall per 2016-08-31 eftersom verksamheten inte låg inom ramen för 

fritidsnämnden då. 

Investeringsuppföljning - nämnden 
Fritidsnämnden har per augusti 2017 gjort investeringar för drygt 1,2 miljoner kronor. Takten för investering är 



 

   67 

 

högre än 2016 och löper enligt plan och prognosen är att hela investeringsbudgeten används. Det återstår flera 

stora investeringsprojekt. Isbanemaskin är färdigupphandlad och levererans är planerad under hösten till 

Gislerinken. I slutet av sommaren blev upphandling för bassängbeklädnad av Hörsjöbadet klar. Det rör sig om 

en ansenlig summa. Leverantör startar upp arbetet inom kort och arbetet ska vara klart under hösten om inget 

oförutsett inträffar. Leverantör är också inkopplad för renovering av omklädesrum i anslutning till Hörsjöbadet. 

Arbetet är avgränsat, men byggnaden är gammal. Under renovering kan oförutsedda saker uppkomma. 

Övriga investeringar som fritidsnämnden har genomfört är nya armaturer på två elljusspår samt utegym i 

anslutning till två elljusspår. Innan sommaren behövdes också akuta åtgärder genomföras för att säkerställa 

vattenreningen vid Gislebadet och Hörsjöbadet vilket resulterade i vissa investeringar. 

Slutsats- sammanfattning 
Sammanfattningsvis redovisar fritidsnämnden ett bra första halvår av 2017, trots en turbulent tid av 

konsekvenser av verksamhetsförändring under 2016 samt hög personalomsättning. En förändring tar tid och 

det är märkbart när invanda arbetsprocesser och rutiner utmanas. 

Fritidsnämndens uppfattning är att verksamheten hittills under 2017 har genomförts på sådant sätt att 

betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. De uppställda målen för 2017 kan därför anses, mer eller mindre, 

vara på god väg att uppfyllas. Delårsuppföljningen visar en god måluppfyllelse och att verksamheten har 

genomförts inom de ekonomiska ramarna. Fritidsnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk 

hushållning. 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Öka kunskapen och 

förståelsen för barn 

och deras behov 

 
Vissa insatser har 

genomförts inom ramen 

för integration som berör 

barn och unga. 

Förvaltningschef kommer 

att gå utbildning i FN 

barnkonvention i höst. 

Planerad utbildningsinsats i 

höst: Bemötande på 

mångkulturell mötesplats. 

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Skapa förutsättningar 

för ett väl fungerande 

fritidsutbud för barn 

och ungdomar. 

 
I samband med sport-, 

påsk lov har program med 

tillgängliga aktiviteter från 

såväl föreningar som 

förvaltnings egna 

sammanställts och 

publicerats på kommunens 

hemsida. 

Fritidsförvaltningen var 

delaktiga i Sommarliv som 

genomfördes på 

sommarlovet. 

Skapa förutsättningar 

för god simkunnighet.  
Alla barn i årskurs 1 har 

genomgått intensivskola 

under våren. Under 

veckorna 38-41 kommer 

uppsamlingsheat att hållas 

för de som inte blev 

godkända under vårens 

simskola. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av 

tex cuper, läger och 

tävlingar. 

 
Ett flertal simläger har ägt 

rum i Gislebadet under 

våren. 

Under sommaren har två 

stora läger genomförts. 

Det ena genom en privat 

hockeyaktör och det 

andra, Gislavedslägret, ett 

samarbete mellan fritid 

och Smålandsidrotten. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklinge

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av  
Nära kontakt med 

Smålandsidrotten och 
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n genom att främja 

förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 
och att öka 

nettoinflyttandet. 

tex cuper, läger och 

tävlingar. 

föreningslivet för att 

anordna läger. 

Vi har bra förutsättningar 
såsom lägerlogi, 

idrottsanläggningar m.m. 

för läger i området Gisle. 

Skapa förutsättningar 

för fysisk aktivitet och 

rekreation som bidrag 

till en bättre folkhälsa 
för kommuninvånarna. 

 
Påbörjat bygge av 

spontanidrottsplats i 

området Gisle i forma av 

hinderbana och utegym. 
Blir klar under hösten. 

Skapa förutsättningar 

för ett brett och rikt 

föreningsliv 

 
 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Ge snabb och bra 

service till föreningar 

och allmänhet samt 

informera och 

marknadsföra 

förvaltningens 

verksamheter både 

inom och utom 

kommunen. 

 
Fritidskontoret använder 

allt mer digital teknik som 

medel för att 

kommunicera med 

allmänhet och föreningar. 

Mycket information till 

föreningarna går ut via e-

post men förvaltningen har 

ett Facebook-konto som 
har många följare och 

information kan snabbt 

spridas. 

Fr.o.m. januari 2016 

ska konkreta 

förändringar, som 

innebär ombyggnation 
av två simhallar till 

annan verksamhet, 

genomföras. 

Fr.o.m. januari 2016 

ska konkreta 

förändringar, som 

innebär ombyggnation 
av två simhallar till 

annan verksamhet, 

genomföras. 

 
Målet är inte längre 

aktuellt vad gäller 

Anderstorp. 

I Smålandsstenar pågår en 
förstudie till en eventuell 

tillbyggnad av 

sporthallsdelen. 

Påbörja arbetet med 

underlag för en 

utredning för att skapa 
ett helt nytt bad- och 

simcenter för hela 

Gislaveds kommun, för 

att ersätta våra tre 

nuvarande uttjänta 

simhallar. 

Påbörja arbetet med 

underlag för en 

utredning för att skapa 
ett helt nytt bad- och 

simcenter för hela 

Gislaveds kommun, för 

att ersätta våra tre 

nuvarande uttjänta 

simhallar. 

 
 

Företagsklimat och 
näringslivs-samverkan 

Fördjupa samverkan 
med näringslivet 

Fördjupa samverkan 
med näringslivet  
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13 Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Margareta Lindgren S   
Förvaltningschef Mats Spånberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 562 467 602 416 873 065 886 943 921 121 -34 178 
./. Intäkter -74 438 -93 992 -136 701 -109 331 -147 927 38 596 

Nettokostnad 488 029 508 424 736 364 777 612 773 194 4 418 
       

Nettoinvesteringar 3 671 7 020 15 347 13 500 13 500 0 
       

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 
Program 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem 
och förskoleklass 

142 682 151 920 216 089 229 778 233 169 -3 391 

Grundskola 202 350 205 282 303 034 316 932 313 412 3 520 
Grundsärskola 8 350 7 490 12 087 12 787 11 808 979 
Fritidsgårdar 1 886 2 723 2 583 2 837 2 756 81 
Gymnasieskola 86 711 88 667 129 263 132 614 131 114 1 500 
Gymnasiesärskola 2 678 3 746 4 042 5 341 5 228 113 
Vuxenutbildningen 6 283 10 358 9 245 16 997 16 497 500 
Högskolan på 
hemmaplan 

704 729 963 984 984 0 

Musikskolan 9 732 10 175 14 407 15 001 14 781 220 
Nämnd och 
administration 

7 537 7 325 11 044 12 742 11 242 1 500 

Gemensamma 
verksamheter 

19 116 20 009 33 607 31 599 32 203 -604 

Totalt 488 029 508 424 736 364 777 612 773 194 4 418 
 

 

Måluppföljning 

Redovisningen av måluppfyllelse i delårsrapporten begränsas av att verksamhetsresultaten delvis omfattar olika 

tidsperioder. Resultat och måluppfyllelse som är relevanta för perioden och av särskilt intresse redovisas nedan. 

Alla barn ska nå behörighet till gymnasieskolan 

Delmål för att uppnå det övergripande målet är bl.a. att skapa förutsättningar för en utvecklande och 

inkluderande lärmiljö. Målet har delvis uppnåtts genom att ett treårigt program för tre av 7-9-skolorna inletts 

med inriktning på inkluderande lärmiljöer. Resultatet i elevenkäten för åk 8 på frågan ”Skolarbetet gör mig så 

nyfiken att jag får lust att lära mig mer” visar att endast 38 % anger att det stämmer. Andelen behöriga i åk 9 

som blev behöriga till nationellt program på gymnasiet blev 77,1 %, vilket är i paritet med 2016. Analysen av 

resultatet visar att framförallt elever som är utrikesfödda saknar behörighet och ämne med en låg andel 

godkända är Svenska som andraspråk, vilket bl.a. är en förutsättning för behörighet. En förklaring är de senaste 

årens sent anlända elever. Särskilda insatser med extra undervisning i svenska har bl.a. genomförts. 
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Ytterligare insatser har genomförts för att stärka kompetensen genom att bl.a. utöka karriärlärarorganisationen 

till 49 förstelärare och en lektor. Ett drygt tiotal lärare deltar i vidareutbildning till speciallärare och 

specialpedagog. Ett knappt 20-tal lärare deltar i vidareutbildning i Svenska som andraspråk. 

Beslutet att genomföra en ny skolorganisation i Gislaved och Smålandsstenar har verkställts. Genom 

förändringen har lärarbehörigheten inför höstterminen 2017 ökat på de fem skolorna. 

Prioritera förebyggande och främjande verksamhet för barn och ungdomar 

För att nå det övergripande målet är nämndens mål att genom familjecentralerna tidigt upptäcka barn i behov 

av särskilt stöd. Detta har delvis uppnåtts genom att en familjecentral med öppen förskola också startats i 

Smålandsstenar. 

Öppna för utökat samarbete med andra kommuner och organisationer 

Barn- och utbildningsförvaltningen har kontinuerligt arbete med andra kommuner och organisationer, t.ex. 

samverkansavtal med GGVV-kommunerna och Hylte kommun när det gäller gymnasieutbildningar samt 

FoUrum tillsammans med Region Jönköpings län och kommunerna i regionen. 

Skapa förutsättningar för en fortsatt positiv befolkningsutveckling 

I medarbetarenkäten ställs frågor om personalen upplever Gislaveds kommun som en attraktiv arbetsgivare och 

hur man talar om kommunen som arbetsgivare. Drygt 51 % instämmer helt eller delvis i påståendet "jag 

upplever Gislaveds kommun som en attraktiv arbetsgivare" (medelvärde 3,57 på en femgradig skala). När det 

gäller hur medarbetarna talar om kommunen som arbetsgivare uppger 46,34 % av totalt 984 svarande att man 

talar väl om någon frågar och 19,92 % talar väl om kommunen även om ingen frågar. 

Skapa bättre förutsättningar så att fler människor med efterfrågad kompetens söker sig till 

privat och offentlig sektor i Gislaveds kommun 

Vuxenutbildningen genom Högskolan på hemmaplan (Hph) arbetar aktivt för att få fler högskolekurser till 

kommunen. Under hösten 2017 kommer 317 elever att studera via Hph. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 45 % 2018 

Andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten i barn- och utbildningsförvaltningen är per 30 juni 

2017 39,23 %, vilket är en fortsatt ökning. Resultatet varierar mellan enheterna vilket innebär att ytterligare 

utbildningsinsatser för kostpersonal genomförs för att nå det uppsatta målet men också för att nå målet på de 

enskilda enheterna. 

God ekonomisk hushållning 

Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden har inom flera områden förbättrats under året samtidigt finns 

kritiska områden som kräver ett fortsatt utvecklingsarbete. Den fortsatta barn- och elevutvecklingen utöver 

budget innebär en utmaning. Utifrån givna förutsättningar med avseende på tilldelade ekonomiska resurser, 

kommunala och statliga medel, svårigheten att rekrytera behörig personal samt nyttjande av lokalresurser anser 

barn- och utbildningsnämnden att en god ekonomisk hushållning uppnåtts. 

Verksamhetsuppföljning 

Verksamheten har under 2017 fortsatt att utvidgas med fler barn och elever. Utmaningar är dels 

kompetensförsörjning med behörig personal men också vikarier, dels ett ansträngt läge när det gäller 

lokalutnyttjande. 

Efterfrågan av förskoleplatser har krävt flexibla lösningar vilket verksamheterna lyckats genomföra. Inför hösten 

2017 men framförallt våren 2018, kan såväl lokalresurser som personalförsörjningen bli en trång sektor. 

Efterfrågan av omsorg på obekväm tid (Nattis) ökar också vilket hittills har kunnat tillgodoses. 

Implementering av den nya skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar har haft en bra start. Vårens 

förberedelsearbete i skolornas olika arbetsgrupper och förvaltningens projektorganisation har lagt en bra grund 

för en långsiktig skolutveckling med förbättrade skolresultat. 

Satsningen på PULS-verksamhet, mer fysisk rörelse på schemat, har fortsatt på flera skolor med Nordinskolans 

satsning i fronten. Erfarenheterna är hittills att elevernas engagemang i sina studier ökat. 
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En förändrad organisation för grundsärskolan har genomförts inför höstterminen. Även denna förändring har 

hittills mottagits positivt. 

Gymnasie- och gymnasiesärskolans verksamhet är stabil. Andelen elever från Gislaveds kommun som väljer 

Gislaveds Gymnasium framför andra skolor har ökat något vilket varit en trend de senaste åren. Ökningen av 

elever på språkintroduktionsprogrammet, vilket innebär att det omfattar lika många elever som de största 

treåriga gymnasieprogrammen, har varit en utmaning. Under året har flera insatser vidtagits för att ge eleverna 

större möjligheter till vidare studier eller anställningsbarhet. För att förbättra förutsättningarna ytterligare krävs 

ett brett samarbete med flera olika parter såväl inom den kommunala organisationen som inom näringsliv och 

samhälle. 

Vuxenutbildningens verksamhet ökar och omflyttningen av SFI-elever till Johan Orreskolan har varit positivt för 

både SFI som Gislaveds Gymnasium. 

Förstärkning av ledningsorganisationen pågår för att stärka skolledarnas pedagogiska ledarskap. Beroende på ett 

omfattande förändringsarbete har vissa delar av förstärkningen förskjutits. 

En ny teamorganisation för att stärka de olika verksamheternas fokus på ökad måluppfyllelse och skolutveckling 

har trätt ikraft fr.o.m. 1 augusti 2017. 

Ekonomisk uppföljning 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en positiv prognos för 2017 med drygt 4 400 tkr. Prognosen visar 

att verksamheterna kommer att ha fler barn i förskolan, fritidshem, förskoleklass samt i grundskolan än 

budgeterat antal. Detta innebär med samma tilldelning i grundresurs till områdena ett underskott på nämndnivå 

med -10 700 tkr. 

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass 

 Programmet redovisar en negativ prognos på nästan -3 400 tkr. 

 Områdena redovisar tillsammans med teamen en negativ prognos på drygt -400 tkr. 

 På nämndnivån redovisar programmet ett underskott med nästan -3 000 tkr. Fler barn och elever i 

den kommunala verksamheten står för -7 400 tkr. Överskott på interkommunala intäkter och 

kostnader med 550 tkr samt förskjutning av utökad ledningsorganisation med 3 000 tkr möter en del 

av underskottet. 

Grundskola 

 Programmet grundskola redovisar en positiv prognos på drygt 3 500 tkr. 

 Områdena tillsammans med teamen redovisar en positiv prognos på 2 900 tkr. Överskottet beror på 

vakanta tjänster inom elevhälsan, försäljning av lärplattor samt svårigheter att rekrytera behörig 

personal. 

 På nämndnivån redovisar programmet ett överskott på drygt 600 tkr. Fler elever i grundskolan ger ett 

underskott på -3 300 tkr. En förskjutning av utökad ledningsorganisation samt interkommunala intäkter 

och kostnader ger ett överskott på drygt 3 900 tkr. 

Grundsärskola 

 Programmet grundsärskola redovisar en positiv prognos med knappt 1 000 tkr. Överskottet består i 

sin helhet av lägre personalkostnader. 

Fritidsgårdar 

 Programmet fritidsgårdar redovisar en prognos som ligger i fas med budget. 

Gymnasieskola 

 Gymnasieskolans program redovisar en positiv prognos med 1 500 tkr. 

 Gislaveds Gymnasium redovisar ett överskott i prognosen med 1 000 tkr. 

 Interkommunala kostnader beräknas likaså göra en positiv prognosen med 500 tkr. 

Gymnasiesärskola 

 Gymnasiesärskolan redovisar en positiv prognos med drygt 100 tkr. 

 Prognosen består dels av högre interkommunala intäkter med 1 000 tkr som möts av högre 

personalkostnader med knappt -900 tkr. Organisationen har utökats med en APL-samordnare. 
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Vuxenutbildningen 

 Vuxenutbildningen redovisar ett överskott i prognosen med 500 tkr. 

Högskolan på hemmaplan (Hph) 

 Högskolan på hemmaplan redovisar en prognos som ligger i fas med budget. 

Musikskolan 

 Musikskolan redovisar en positiv prognos på drygt 200 tkr. 

Nämnd och administration 

 Den gemensamma administrationen tillsammans med nämnden gör ett överskott i prognosen med 

1 500 tkr. Överskottet består i sin helhet av vakanser. 

Gemensamma verksamheter 

 För programmet gemensamma verksamheter redovisas en negativ prognos med -600 tkr. 

 Skolskjutsar redovisar ett underskott med -500 tkr. 

 Budget för tillsvidareanställda vikarier redovisar ett underskott på -1 500 tkr beroende på uppstart av 

ny bemanningsenhet. 

 Retroaktiv avgiftskontroll ger ett överskott på 700 tkr. 

 Ej fördelade fastighetsåtgärder genererar ett överskott med drygt 500 tkr. 

Personal 

Barn- och utbildningsnämnden omfattar vid delårsbokslutet drygt 1400 anställda varav cirka 400 är 

visstidsanställda. Underskottet av utbildad behörig personal i landet påverkar förutsättningarna till 

personalförsörjning. Ökningen av verksamheten och statliga resurser för att förstärka delar av verksamheten 

innebär ett ökat rekryteringsbehov. Effekten av detta kan innebära en ytterligare ökad obalans mellan behörig 

och obehörig personal. Strategiska insatser för kompetensutveckling och stimulans för vidareutbildning samt 

samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningen och högskolor för att utbilda för nuvarande och kommande 

kompetensbehov kommer vara av avgörande betydelse. 

Personalpolitiska mål 

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

  Utfall 2016 
Utfall 2017-08-

31 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 4,5 4,8 

Sjukfrånvaron har ökat något i förhållande till föregående år, vilket har varit en svag tendens de två senaste 

åren. Företrädesvis har korttidsfrånvaron ökat. Någon tydlig analys av orsakerna till förändringen kan i nuläget 

inte redovisas. Det är angeläget att göra en fördjupad analys av utvecklingen för att se vilka åtgärder som kan 

behöva vidtas. Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämnden är fortfarande klart under det 

personalpolitiska målet. 

 Investeringsuppföljning - nämnden 

Beviljat investeringsutrymme kommer att nyttjas under året. 

Slutsats- sammanfattning 

Delårsbokslutet för barn- och utbildningsnämnden visar att verksamhetens omfattning fortsätter att öka och att 

utmaningar inom flera områden kan uppmärksammas. Personalförsörjning, lokalresurser, resultaten i 

grundskolan, sent anlända elevers fortsatta studier och anställningsbarhet kommer att kräva ytterligare insatser. 

En svag tendens att sjukfrånvaron ökar behöver bevakas. Behovet av att stärka ledningsorganisationen för att 

möjliggöra ett aktivt ledarskap är av stor betydelse. De genomförda organisationsförändringarna har skapat 

förutsättningar för att möta en del av utmaningarna. De pågående satsningarna på kompetensutveckling och nya 

initiativ inom området är angelägna för att stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten. Riktade statliga bidrag 

bidrar till att förstärka och delfinansiera verksamhetens utvidgning. Det finns samtidigt anledning att vara 
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uppmärksam på vilka effekter förändringar av statsbidragen kan innebära. 

Uppföljningen av ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten visar att barn- och utbildningsnämnden är på god 

väg att uppnå 2018 års mål. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en bokslutsprognos med överskott på drygt 4 400 tkr trots fler barn 

och elever i verksamheten än budgeterat. Huvudorsaken till överskottet beror på vakanser och förskjutning av 

förstärkt ledningsorganisation. Med beaktande av de förutsättningar som redovisats anser barn- och 

utbildningsnämnden att god ekonomisk hushållning uppnåtts. 

Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

Skapa förutsättningar 
för en utvecklande och 
inkluderande lärmiljö. 

 
2017-09-20 
Tre av fyra 
högstadieskolor deltar i 
Ifous treåriga 
forsknings- och 
utvecklingsprogram om 
inkluderande lärmiljöer. 
Det övergripande syftet 
är att utifrån forskning 
och beprövad erfarenhet 
förbättra skolans 
förutsättningar att skapa 
inkluderande lärmiljöer, 
dvs. att barn och elever 
får ökad insikt i 
demokratins villkor och 
processer och upplever 
sig som delaktiga och 
medskapande. Den 
övergripande 
målsättningen är att på 
lärar-, rektor- och 
förvaltningsnivå utveckla 
såväl kunskap och 
förhållningssätt som 
arbetsmetoder och 
system för att 
åstadkomma goda 
förutsättningar för 
lärande, på 
klassrumsnivå och 
organisatorisk nivå. 
Från och med 
höstterminen 2017 har 
förändrad 
skolorganisation i 
Gislaved och 
Smålandsstenar trätt i 
kraft. Syftet med 
förändringen är bl.a. att 
skapa förutsättningar för 
en utvecklande och 
inkluderande lärmiljö. 

Övergripande insatser 
riktas till 
kompetenshöjning för 
att säkerställa 
behörighet och 
kvaliteten i 
undervisningen 

 
2017-09-20 
Övergripande insatser 
för att säkerställa 
behörighet och kvalitet i 
undervisningen görs på 
olika sätt. 
Totalt 49 förstelärare 
och en lektor finns i 
kommunen. Samtliga 
har tid omfördelat i sin 
tjänst för särskilda 
utvecklingsuppdrag, 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

antingen på sin skola 
eller på 
kommunövergripande 
nivå. 
Inför läsåret 2016/2017 
beslutade barn- och 
utbildningsförvaltningen 
att prioritera utbildningar 
och ge studerande 
särskilda villkor. De 
prioriterade 
utbildningarna är 
utbildning i svenska som 
andraspråk samt 
utbildning till 
speciallärare och 
specialpedagog. 
Samma prioritering har 
gjorts läsåret 
2017/2018. 
Studier inom Lärarlyftet 
II för lärare och 
fritidspedagoger som 
undervisar i ämnen utan 
behörighet uppmuntras. 
Introduktionskurs i 
pedagogiskt arbete hålls 
för vikarierande 
personal utan 
grundläggande 
pedagogisk utbildning 
inom förskola och skola. 

Effektivare 
organisation för att 
säkerställa att 
undervisning sker av 
behöriga lärare 

 
2017-09-20 
Förändrad 
skolorganisation i 
Gislaved och 
Smålandsstenar för 
ökad likvärdighet och 
högre måluppfyllelse 
syftar bl.a. till att 
effektivare nyttja 
personalens kompetens. 
Skolorna arbetar aktivt 
med gemensamma 
strukturer för att skapa 
en effektiv organisation. 
Förändringen av 
grundsärskolans 
organisation där 
särskilda 
grundsärskoleenheter 
bildats skapar bättre 
förutsättningar för att 
undervisning sker av 
behöriga lärare. 

Anpassa 
verksamheten till 
kommande 
förändringar 

 
2017-09-20 
En effektiv organisation 
genom enheten för 
flerspråkigt lärande har 
skapats som stöd för 
kartläggning av 
nyanlända barn och 
ungdomar. 
Fjärrundervisning nyttjas 
vid behov. 

De beslut som berör 
barn och ungdomar 
ska utgå från ett barn- 

 
2017-09-20 
I förskolans och skolans 
styrdokument inkluderas 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

och 
ungdomsperspektiv 
relaterat till FN:s 
barnkonvention 

de perspektiv som FN:s 
barnkonvention ger 
uttryck för. Det innebär 
att i de beslut som fattas 
på olika nivåer i 
nämndens verksamhet 
finns dessa perspektiv 
med 

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

Genom 
familjecentralerna 
tidigt upptäcka barn i 
behov av särskilt stöd 

 
2017-09-20 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
var med i planeringen av 
familjecentralerna i 
Gislaved och 
Smålandsstenar. Öppen 
förskola ingår i 
familjecentralerna. 

Genomföra 
föräldrautbildningar 
för vårdnadshavare 

 
2017-09-20 
COPE-utbildningar för 
vårdnadshavare med 
barn 3-12 år och 13-17 
har erbjudits under 
hösten 2017. 
Utbildningarna startar i 
september månad. 

Medverka vid 
etablerande av 
gemensam Barn- och 
ungdomshälsa 6-18 år 
i GGVV 

 
2017-09-20 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
har medverkat vid 
etablerandet av 
gemensam Barn- och 
ungdomshälsa 6-18 år i 
GGVV som startade 
hösten 2016. 

Skolans pedagogiska 
insatser med 
socialtjänstens 
stödinsatser, för barn 
och unga i behov av 
extra stöd, ska vara 
samordnade för att på 
så vis förbättra 
elevernas möjligheter 
att nå de nationella 
målen i skolan 

 
2017-09-20 
Representanter från 
barn- och 
utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen 
bildar en gemensam 
arbetsgrupp "Barn och 
unga" tillsammans med 
övriga kommuner i 
GGVV. 
Inom ramen för Löken 
(lokal 
överenskommelse) sker 
samarbete tillsammans 
med andra externa 
aktörer. 
En ny arbetsgrupp har 
bildats för att arbeta 
med ökad elevnärvaro. 

Attraktivitet och 
utveckling för 
Gislaveds kommun 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

Kontinuerligt arbete 
med andra kommuner 
och organisationer. 

 
2017-09-20 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
har kontinuerligt arbete 
med andra kommuner 
och organisationer, t.ex. 
samverkansavtal med 
GGVV-kommunerna och 
Hylte kommun när det 
gäller 
gymnasieutbildningar 
samt FoUrum 
tillsammans med Region 
Jönköpings län och 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

kommunerna i regionen. 

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

Verksamheterna ska 
präglas av en god 
kvalitet och gott 
medarbetarskap 

 
2017-09-20 
I medarbetarenkäten 
ställs frågor om 
personalen upplever 
Gislaveds kommun som 
en attraktiv arbetsgivare 
och hur man talar om 
kommunen som 
arbetsgivare. Drygt 
51 % instämmer helt 
eller delvis i påståendet 
"jag upplever Gislaveds 
kommun som en 
attraktiv arbetsgivare" 
(medelvärde 3,57 på en 
femgradig skala). När 
det gäller hur 
medarbetarna talar om 
kommunen som 
arbetsgivare uppger 
46,34 % av totalt 984 
svarande att man talar 
väl om någon frågar och 
19,92 % talar väl om 
kommunen även om 
ingen frågar. 29,67 % är 
neutrala om någon 
frågar. 

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet 

Medverka i 
utvecklandet av e-
samhället 

 
2017-09-20 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
har många olika e-
tjänster inom 
verksamheterna. 
Användandet ökar, 
främst inom 
barnomsorgen och 
frånvarohantering i 
grundskolan. 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

 
2017-09-20 
Andelen ekologiska 
livsmedel per 30 juni 
2017 är 39,23 %. 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

 
2017-09-20 
Musikskolan har en 
musiksamordnare och 
samarbetar med 
kulturplatån för att 
underlätta för nyanlända 
barn och ungdomar att 
få en meningsfull fritid 
och erbjudas olika 
kulturaktiviteter i nära 
anslutning till sin skola 
och sin hemmiljö och få 
hjälp att hitta till 
musikskolans och 
kulturplatåns 
verksamheter. 
På högstadieskolorna 
finns fritidsledare för att 
främja fritidsaktiviteter 
och det sociala 
samspelet för nyanlända 
ungdomar. 
Inom ramen för 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

etableringsreformen 
erbjuds 
samhällsorientering för 
nyanlända invandrare 
och s.k. 
tredjelandsmedborgare. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

 
2017-09-20 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
strävar efter att 
informera allmänheten 
så snabbt som möjligt 
vid stora händelser, ofta 
i samarbete med 
kommunens centrala 
informationsenhet. 

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 

Utbildningsutbudet 
ska förstärkas genom 
eftergymnasiala 
utbildningar. 

 
2017-09-20 
Vuxenutbildningen 
genom Högskolan på 
hemmaplan (Hph) 
arbetar aktivt för att få 
fler högskolekurser till 
kommunen. Under 
hösten 2017 kommer 
317 elever att studera 
via Hph. 

Utveckla yrkesvux och 
YH-utbildningar för att 
öka 
anställningsbarheten 
genom att matcha 
behov och kompetens 

 
2017-09-20 
Vuxenutbildningen 
arbetar aktivt för att 
marknadsföra de olika 
utbildningarna och 
vuxenutbildningens 
möjligheter att 
genomföra olika 
utbildningar inom många 
olika områden. Inom 
yrkesvux studerar 41 
elever hösten 2017. Två 
ansökningar om att 
starta 
yrkeshögskoleutbildning
ar har lämnats in. Om 
ansökningarna beviljas 
startar utbildningen 
hösten 2018. 

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

 
2017-09-20 
Vuxenutbildningen 
genomför utbildningar 
mot företag och den 
kommunala 
verksamheten. Totalt 
studerar 1 029 elever på 
vuxenutbildningen, 
varav 317 läser via Hph 
och 295 elever läser 
SFI. 

Ökad samverkan 
mellan skola och 
arbetsliv 

 
2017-09-20 
Arbetsplanen för studie- 
och yrkesvägledning 
från förskola till 
vuxenutbildning håller 
på att revideras. Ett 
samarbete pågår med 
GNAB kring 
framtagande av 
gemensamma 
framtidsplaner. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Samverkan mellan 
skola och näringsliv 
ska intensifieras så att 
skolan erbjuder 
utbildningar till fler 
kompetenser 
näringslivet efterfrågar 

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

 
2017-09-20 
Vuxenutbildningen 
genomför utbildningar 
mot företag och den 
kommunala 
verksamheten. 
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14 Kulturnämnden 
Nämndredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Ylva Samuelsson S   
Förvaltningschef Magnus Jonsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 21 674 23 622 34 190 38 793 36 785 2 008 
./. Intäkter -2 747 -2 533 -4 377 -3 703 -3 751 -48 

Nettokostnad 18 927 21 089 29 813 35 090 33 034 2 056 
       

Nettoinvesteringar 304 352 1 247 3 433 3 133 300 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Nämnd 139 134 214 225 225 0 
Kulturverksamhet 17 702 19 285 27 963 33 123 31 086 2 037 
Föreningsanslag 1 086 1 670 1 636 1 742 1 723 19 

Totalt 18 927 21 089 29 813 35 090 33 034 2 056 

 

Måluppföljning 
Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ska ge förutsättningar för upplevelser, eget skapande och 

bildning. 

Biblioteken ska främja intresset för litteratur, kreativitet och eget skapande, självstudier och utbildning på alla 

nivåer. Detta har uppnåtts genom ett allsidigt mediabestånd, vägledning, samarbete och samverkan med skolan 

och föreningslivet, ett omfattande programutbud med möjligheter till nya möten mellan kommuninvånare, 

artister, konstnärer och föredragshållare. 

Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva och vara delaktiga i kommunens 

kulturliv. Genom ett stort utbud av professionella kulturprogram och skapande verksamheter, som vänder sig 

till att barn och ungdomar på biblioteken, Kulturplatån och Konsthallen, har förutsättningar för delaktighet 

skapats. 

Verksamheten som har genomförts under årets första åtta månader indikerar att målen för 2017 kommer till 

största delen att uppnås. Ett projekt, Kultur i hemmet, har tagit längre tid att implementera än väntat. Det 

innebär att den pilotverksamhet som var tänkt att genomföras under hösten 2017 är framflyttad till  2018. 

Statistiken för bibliotekens utlåning och kulturprogrammens besökssiffror för hela kulturförvaltningen indikerar 

en minskning på helårsbasis. Att lån och besökssiffror förändras mellan åren är inget ovanligt. Bedömningen är 

att trenden med fler besökare på kulturprogrammen kommer att fortsätta, även om 2017 blir ett litet steg 

tillbaka. Trenden när det gäller bibliotekens utlåning är svårare att förutspå. 2016 och 2017 har Smålandsstenars 

bibliotek varit stängt under en längre period, vilket har påverkat besöken och utlåningen. Under hösten öppnar 

ett nytt modernt bibliotek i Smålandsstenar med meröppet. Sannolikt kommer det att innebära fler besökare 

och utlån. 

Nämnden konstaterar att verksamheten har genomförts efter uppställda mål och inom de ekonomiska ramarna 

och därmed lever upp till en god ekonomisk hushållning. 
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Verksamhetsuppföljning 
Verksamheten har till sina största delar genomförts som planerat. Undantaget är projektet "Kultur i hemmet", 

som har blivit försenat med ca 6 månader. Samtliga verksamheter har arbetat med ständiga förbättringar och 

prövat nya aktiviteter eller arbetsformer i sin verksamhet. På grund av frånvaro, vakanser och 

personalomsättning har det varit en ansträngd personalsituation under första halvåret på Kulturplatån, men 

även till viss del på Gislaveds konsthall. Åtgärder är vidtagna för att förbättra arbetssituationen under 

återstoden av 2017. 

Ekonomisk uppföljning 
Prognosen pekar mot ett överskott på drygt 2 000 tkr. Cirka halva överskottet finns inom material/tjänster och 

fördelas mellan verksamhetsområdena Kulturplatån, kulturadministration, Konsthallen, Kultur och hälsa och 

Kulturprojekt. Inom området Kultur och hälsa uppstår överskottet på grund av att projektet "Kultur i hemmet" 

blivit försenat. Inom övriga områden är prognosen lite osäker. Här finns orsaker som beror på att vissa 

planerade verksamheter har kostat mindre än vad som var uppskattat i budgeten, sämre förutsättningar för 

resursutnyttjande på grund av personalbrist och att det inte har inkommit några stora ansökningar om bidrag 

till kulturprojekt. 

Drygt 1 000 tkr av överskottet i prognosen uppstår på grund av två vakanser, varav en är en ny enhetschef  för 

allmänkultur som börjar den 1/10 2017. Den andra vakanta tjänsten kommer att rekryteras av den nya 

enhetschefen och är på plats först i början av 2018. 

Personal 
Under året har det funnits vakanser på Kulturplatån. De beror på svårigheter att rekrytera vikarier vid 

frånvaro, samt att två planerade nyrekryteringar har dröjt på grund av att en ny organisation har sats på plats. 

Det innebär att en enhetschef för allmänkultur tillsätts under hösten med ansvar för den allmänkulturella 

verksamheten. Enhetschefen kommer att vara placerad på Kulturplatån i Glashuset. 

Förvaltningen har svårt med rekrytering av korttidsvikarier och under hösten kommer försök göras att knyta 

timanställda till verksamheten för att lösa det problemet. Erfarenheten säger dock att det är svårt att hitta 

intresserade och lämpliga personer eftersom den arbetstid förvaltningen erbjuder är begränsad. 

Personalpolitiska mål 

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

  Utfall 2016 
Utfall 2017-08-

31 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 8,4 % 7,6 

Resultat  

Det ser ut som statistiken minskat men i själva verket har den sannolikt samma eftersom siffrorna är från 

augusti och året 2017 är inte slut ännu. Möjligtvis kan utfallet sjunka något eftersom förvaltningen nyanställt två 

personer vilket kan påverka statistiken positivt om sjuktalen fortsätter oförändrade. Annars visar siffrorna att 

sjukskrivningstalen långsamt sjunker. Förvaltningens sjuktal fördelat på lång och korttidsfrånvaro visar att det är 

långtidssjukskrivningarna som står för ca: 70 % av sjukskrivningarna medan korttidsfrånvaron står för 

resterande 30%. Eftersom Kulturförvaltningen är en mindre förvaltning har arbetsgivaren bra koll på de 

anställdas sjukskrivningar. Den sjukskrivning som går att påverka på förvaltningen är korttidsfrånvaron. 

Analys och slutsatser 

Om arbetsgivaren tar bort de rehabiliteringsärenden i statistiken som inte går att påverka och där arbetsgivaren 

fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för, blir procentsatsen lägre än styrtalet på 5,3 %. Sjuktalen på 

Kulturförvaltningen anses därför inte vara oroväckande höga. Det går heller inte se något samband mellan de 

olika sjukskrivningarna vilket gör det svårt att hitta organisatoriska åtgärder för förvaltningen. De 

sjukskrivningarna som berott på utmattningssyndrom, konflikter eller stress kommer att lösas med insättande 

av ytterligare ett chefsled som en av åtgärderna. Annars bedöms den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön vara god på förvaltningen. 
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Nyckeltal 

 Utfall Budget Utfall 

 2016-08-31 2017 2017-08-31 

Totalt antal besökare 129 805 210 000 111 726 
Antal besök/invånare 4,4 7 3,8 
Antal lån 141 118 225 000 138 705 
Antal lån/invånare 4,8 7,5 4,7 
Antal besök på kulturprogram 24 499 30 000 20 771 
Antal besök/kulturprogram 35 30 29 

    

Investeringsuppföljning - nämnden 
Den enskilt största investeringen under 2017 är inventarier till det nya biblioteket i Smålandsstenar. Den 

investeringen hamnar på ca 1 500 tkr. Inom biblioteksverksamheten genomförs även investeringar för nya 

informationsdiskar till Anderstorp och Burseryds bibliotek, samt möbler till Reftele och Gislaveds bibliotek. 

Dessa investeringar uppgår till 365 tkr. 

För att kunna använda stora salen i Glashuset har investeringar av scenteknik varit nödvändigt. Det har också 

funnits ett behov av möbler till ett nytt kontor i samband med planerade nyanställningar. Därutöver kommer 

det att göras en satsning för att etablera en E-sportarena i Glashuset. Totalt uppgår investeringarna för 

Kulturplatån till ca 1 000 tkr. 

Inom konstområdet är den enskilt största investeringen restaureringen av Anna Eilerts konstverk på Gislaveds 

gymnasium. Den investeringen beräknas uppgå till drygt 200 tkr. 

Slutsats- sammanfattning 
Verksamheten följer uppställda mål, riktlinjer och verksamhetsplanering. Samtliga verksamheter har arbetat 

med ständiga förbättringar och prövat nya aktiviteter eller arbetsformer i sin verksamhet. Överskottet som 

prognosen pekar mot är av engångskaraktär och skapar inget utrymme inför kommande år till nya satsningar. 

En prioriterad fråga är att få organisationen på Kulturplatån och allmänkulturen på plats, så att en god 

arbetsmiljö kan uppnås. 

Under de första åtta månaderna har verksamheten följt de uppställda målen och riktlinjerna, hållit sig inom de 

ekonomiska ramarna. Det innebär att en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

 Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

Stödja och främja barn 
och ungas utveckling 
av inlevelseförmåga, 
kreativitet, lärande och 
eget skapande. 

 
Inom 
kulturförvaltningens 
olika verksamheter har 
det bedrivits en bred 
verksamhet för barn och 
ungdomar. 
Utgångspunkten för 
verksamheten har varit 
barn och ungas 
möjligheter att påverka 
utbudet och 
utformningen av de 
aktiviteter de deltar i. 
I bibliotekens olika 
skapande verksamheter 
stimuleras barnens 
kreativitet, det finns 
möjligheter att framföra 
tips om inköp av 
litteratur, spel och andra 
medier. Kulturplatåns 
verksamhet bygger på 
ungas egna initiativ. 
Under sommaren 
medverkade 
kulturförvaltningen i 
Sommarliv, som 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

genomförde aktiviteter 
för barn i åldern 6 - 15 
år. Resultatet visar att 
det finns ett stort behov 
av sommaraktiviteter för 
målgruppen, att barn 
med olika bakgrunder 
får möjlighet att träffas, 
samt ett stort 
engagemang från 
föreningslivet och 
civilsamhället. 

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

Stödja och främja barn 
och ungas utveckling 
av inlevelseförmåga, 
kreativitet, lärande och 
eget skapande. 

 
Se kommentaren 
ovanför. 

Attraktivitet och 
utveckling för 
Gislaveds kommun 

Utveckla hemvården 
och det förebyggande 
arbetet för att skapa 
en bättre fungerande 
vardag 

Ökad tillgång till kultur 
för de invånare som på 
grund av 
funktionsnedsättning 
inte kan ta del av det 
ordinarie kulturlivet. 

 
Målet att under 2017 
genomföra ett 
pilotprojekt med kultur i 
hemmet har försenats. 
Under året kommer 
projektet att startas upp, 
men själva 
genomförandet flyttas 
fram till våren 2018. 
Förseningen beror på 
uppkomna vakanser och 
därmed har inte 
förutsättningar funnits 
för att driva projektet i 
den takt som det har 
varit tänkt. 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

 
Samarbetet mellan 
GGVV- kommunerna 
har utvecklats under 
året, med regelbundna 
möten mellan 
kultförvaltningarna eller 
motsvarande. Det sker 
både på chefsnivå och 
på handläggarnivå. 
Biblioteket, Kulturplatån 
och Konsthallen har 
genomfört samarbetet 
med föreningar och 
studieförbund. 

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

Marknadsföra och 
utveckla befintliga 
mötesplatser 

 
Alla mötesplatser har 
arbetat aktivt med 
sociala medier och 
traditionella medier som 
tidningar och radio. 

Utveckla ett rikt och 
inspirerande utbud av 
kulturaktiviteter och 
kreativa miljöer 

 
Syftet är att ett kvalitativt 
kulturutbud ska få 
genomslag i media och 
därmed sprida bilden av 
Gislaved som en 
attraktiv och innovativ 
plats. Det har skett 
genom att alla 
mötesplatser har arbetat 
aktivt med sociala 
medier och traditionella 
medier som tidningar, 
radio och tv. 

Biblioteken ska stödja 
och främja intresse för  

Biblioteken arbetar aktivt 
med sin 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

litteratur, teater, film, 
konst, musik, dans 
och andra 
konstnärliga 
uttrycksformer 

programverksamhet, 
som vänder sig till alla 
generationer och 
innefattar de flesta av 
konst- och 
kulturområdena. Denna 
verksamhet har haft 
ca 10 000 besökare. 
Totalt har biblioteken 
haft 99 755 besökare. 
Utlåningen av medier 
minskar med 1,7 % 
jämfört med 2016, men 
utlånen av barnlitteratur 
ökar. Det indikerar att de 
läsfrämjande insatserna 
för barn har varit 
framgångsrika. 

Kulturplatån ska vara 
en plats där människor 
i alla åldrar tar del av 
och producerar kultur 
efter egen förmåga 

 
Enskilda och gruppers 
initiativ har uppmuntras 
och stärkts genom 
öppenhet och flexibilitet 
med kommunala 
resurser i form av 
lokaler, ekonomi och 
rådgivning. Samverkan 
har skett med 
kommunala 
verksamheter och 
föreningslivet. Genom 
samarbete med 
studieförbund och 
föreningar har 
Kulturplatån erbjudit 
utbildning och kurser 
inom olika 
kulturområden. 
Verksamheten har vara 
drogfri. 

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

 
Efter att antalet besök 
minskade dramatiskt 
2013 har konsthallens 
besökssiffror ökat, under 
2014 (39 %), 2015 (76 
%) och 2016 (13,4 %). 
Under de första åtta 
månaderna 2017 uppgår 
antalet besök till 2015 
års nivå. Genomslaget i 
media fortsätter att ligga 
på en bra nivå med 
inslag i tidningar, radio 
lokalt, regionalt och 
nationellt. Konsthallen 
fortsätter att stärka sin 
roll som konstinstitution i 
Region Jönköpings län 
och har inlett ett 
samarbete med 
Konsthögskolan Valand 
i Göteborg. 
Utvecklingen av 
konstverksamheten ska 
ses i ett längre 
perspektiv. Det 
långsiktiga målet är att 
konsthallen ska ha en 
stark lokal, nationell och 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

internationell förankring 
när verksamheten i 
framtiden flyttar i ny 

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet 

Öka den digitala 
delaktigheten genom 
kunskapsförmedling 
och främjandeinsatser. 

 
Biblioteken har haft 
regelbundna aktiviteter 
för att öka den digitala 
delaktigheten. Bland 
annan har projektet IT-
guider genomförts i 
Gislaved, Anderstorp 
och Smålandsstenar. 
Kulturplatån har arbetat 
aktivt med digitalkultur 
genom workshops, 
konferenser och 
samarbetet med 
föreningslivet. 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

 
 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

 
De kulturella 
mötesplatserna har 
arbetat för att vara 
inkluderande, där 
människor med olika 
bakgrund träffas, lär 
känna varandra och 
deltar på lika villkor. Ett 
programutbud som tar 
upp frågor kring 
integration och mångfald 
har genomförts. Det 
finns dock mer att göra 
och ännu finns det 
grupper som saknas i 
verksamheterna. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

Kulturverksamheten 
ska kännetecknas av 
öppenhet och 
inkluderande. 

 
De som har haft kontakt 
med kulturförvaltningens 
verksamheter har mötts 
av ett professionellt 
bemötande, som 
kännetecknas av 
nyfikenhet och 
öppenhet. 

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 

Ett kulturutbud som 
präglas av allsidighet 
och hög kvalitét. 

 
Program utbudet har 
präglats av allsidighet 
och en mångfald av 
uttryck och innehåll. 
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15 Fastighet- och servicenämnden 
Nämndredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Lisbeth Åkestrand M   
Förvaltningschef Patrik Johansson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Bruttokostnad 155 223 168 997 244 598 249 143 265 484 -16 341 
./. Intäkter -166 735 -169 633 -255 521 -246 970 -263 759 16 789 

Nettokostnad -11 512 -636 -10 923 2 173 1 725 448 
       

Nettoinvesteringar 13 271 22 774 29 497 117 400 66 952 50 448 

I nettoinvesteringar inräknas inte intäkter från sålda fastigheter och fordon. 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2016-08-31 2017-08-31 2016 2017 2017 budget 

Administration 7 491 -747 11 394 -364 -364 0 
Hantverkare 218 199 -80 0 313 -313 
Fastigheter -15 510 -8 915 -17 649 0 -340 340 
Städning -2 911 -225 -3 562 0 0 0 
Tvätt -120 -202 -220 0 -97 97 
Fordonsservice -1 125 -256 -1 241 0 0 0 
Transporter 239 34 72 0 107 -107 
Service åt 
hyresgäster 

206 228 363 0 -350 350 

Matsalar, post mm  1 653 0 2 518 2 456 62 
IT  7 595 0 19 0 19 

       

Totalt -11 512 -636 -10 923 2 173 1 725 448 

 

Måluppföljning 
Fastighet- och servicenämnden anser att måluppfyllelsen är tillfredställande. 

Huvudparten av de konkretiserade målen, som fastighet- och servicenämnden kan påverka, kommer sannolikt 

att uppnås. Flera utav målen går dock enbart att mäta på helårsbasis. 

Av de konkretiserade målen i övrigt beror måluppfyllelsen på samverkan med andra nämnder. 

Verksamhetsuppföljning 
Administration: Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Enheten har haft vakanser men dessa har nu 

rekryterats, och konsulttjänster kopplade till förändringsarbetet har köpts in och kommer fortsätta användas 

under hösten. 

Fastighet: Efter den översyn av förvaltningen som inleddes hösten 2016 och avslutades genom en rapport 

första halvåret 2017, så har arbetet med att implementera organisationen efter den modellen påbörjats. För 

fastighetsavdelningens sida har det under denna perioden lagts störst vikt på att rekrytera de vakanser som 

funnits på avdelningen. Det innebär att det stora arbetet med att forma nya arbetssätt och processer som det 

skall jobbas efter framöver startas upp under denna höst. 

Hantverkare: Orsak till underskott beror på att timprislista ej justerats och att det saknas ett 
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hantverkarfordon i budgeten. Viss tidredovisning gällande beredskap skall även omkonteras till fastigheter. 

Tvätt: Beläggningen på Solängstvätten har varit hög, framförallt i vår och sommar, främst beroende på ökad 

volym av tvättgods från Stiftelsen Isabergstoppen. Det gör att prognosen pekar på ett överskott. 

Lokalvård: Verksamheten har utökats med några nya uppdrag som tex SFI/Johan Orre, Reningsverket samt 

hemvårdens lokaler. Under perioden har fyra nya rekryteringar gjorts. Prognosen pekar på att verksamhetens 

resultat kommer att motsvara budget. Maskinunderhåll och städmaterial beräknas kosta mer än budgeterat. 

Detta beror troligtvis på ålderstigen maskinpark samt ökade behov av komplettering av städutrustning. 

Fordonsverksamhet: Vi prognostiserar ett resultat som motsvarar budget. Positivt är att verksamheten har 

ökade intäkter beroende på ökad bokningsgrad i bilpool och utökning inom fordonsservice. De ökade 

intäkterna balanseras dock av ökade kostnader för drivmedel samt för lågt budgeterade kostnader för IT- och 

datastöd. 

Transportverksamheten: Verksamheten har ett utökat uppdrag i form av budrundor åt Socialförvaltningen 

och har även haft en stor mängd av mindre engångsuppdrag. Trots detta räknar vi med att verksamheten 

kommer att lämna ett mindre negativt resultat. En översyn av prissättningen inom verksamheten är nödvändig. 

Service åt hyresgäster: Timdebitering är endast gjort till halvårsskiftet vilket ger ett underskott i nuläget 

men prognosen visar ett överskott på årsbasis pga utökat uppdrag. 

Matsalar post m.m: Följer budget men personalkostnaden för postvaktmästeriet överskrids för närvarande. 

Portokostnaden skall även fördelas ut per verksamhet innan årsskiftet. 

IT: Den nya IT-avdelningen är nu i full drift och har sedan slutet av april levererat IT tjänster till kommunens 

olika verksamheter. Nya arbetssätt och organisation är beslutade och överenskomna, dessa förändrade 

arbetssätt tar en hel del tid och energi i anspråk för att implementera. Vi håller också på att implementera en 

ny förvaltningsmodell som skall förtydliga kommunikationen mellan verksamheterna och IT för att säkerställa 

att IT levererar rätt tjänster till rätt kvalitet. 

Ekonomisk uppföljning 
Fastighet- och serviceförvaltningen påvisar en prognos som ligger i linje med budget, med ett överskott på 

429 tkr. Detta överskott beror till största delen på vakanser på Fastighetsavdelningen. 

Kapitalkostnaderna kompenseras i årsbokslutet, därav ingen prognosavvikelse då budget är lika med prognos. I 

utfallet ligger kapitalkostnaderna väsentligt under budget, därav det stora överskottet på Fastigheter. Däremot 

saknas kostnader för el och VA för augusti månad, dessa är dock inräknade i prognosen. 

Serviceavdelningen med dess verksamheter beräknas ligga i linje med budget. 

IT-avdelningen kommer kompenseras i årsbokslutet från Kommunstyrelseförvaltningen, därav blir det ingen 

prognosavvikelse. 

Kommunfullmäktige har beslutat om försäljning av fastigheten Uvekull 2:221 (Malmgatan 17) i Smålandsstenar. 

Om detta fullföljs i år kommer det att medföra en kraftig reaförlust, vilken inte är inräknad i prognosen. 

Försäljningen av Öreryds Skola förväntas inte påverka resultatet 2017 utan först 2018, då en ändring utav 

detaljplanen krävs innan försäljning. 

  

  

Personal 

Personalpolitiska mål 

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

  Utfall 2016 
Utfall 2017-08-

31 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 5,4 % 4,1 % 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på en positivt låg nivå och är för närvarande under målsättningen, som 

är 5,3%. Det är framförallt långtidssjukskrivningarna som har minskat. 2016-08-31 var långtidssjukfrånvarons 
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andel 32,2% och nu motsvarande period 23,4%. 

Minskningen beror främst på ett aktivt rehabiliteringsarbete inom förvaltningen. 

Fördelning av sjukfrånvaron i åldersstrukturen på förvaltningen ser för närvarande ut enligt följande  t.o.m. 

2017-08-31: 

  

Ålder Tillg ord arbetstid 
Sjuk antal tim 
avtalad arbtid 

Varav sjuk och 
akt.ersättning 

% Sjuk 

0-29 13 625 302 0 2,2% 

30-49 62 914 3 464 0 5,5% 

50-99 83 452 2 866 0 3,4% 

Total 159 991 6 632 0 4,1% 

  

Investeringsuppföljning - nämnden 
Till och med augusti har fastighet- och servicenämndens investeringar uppgått till knappt 23 mnkr. Utav dessa 

har cirka 3,6 mnkr investerats i komponentutbyten såsom fasader, tak, fönster och belysning. Dessutom byts 

löpande köksutrustning, lekredskap och ytterbelysning ut. Ombyggnaden utav Kastanjegården i Reftele till HVB-

hem står för en fjärdedel utav årets genomförda projekt med en utgift på 5,6 mnkr. För diverse 

hyresgästanpassningar, exempelvis datanät och tillgänglighetsåtgärder, har en knapp miljon kr förbrukats hittills. 

Ett flertal investeringsprojekt påbörjade 2016 pågår eller har avslutats under våren, bl.a. ombyggnation och 

nyetablering utav förskolor runtom i kommunen. 

På IT-sidan har investeringar gjorts om cirka 1 mnkr hittills, främst är det inköp utav laptops och Ipads som 

genererat dessa kostnader. Prognosen visar att hela IT-investeringsbudgeten om knappt 4 mnkr kommer att gå 

åt. Därutöver kommer fastighet- och servicenämnden att satsa på nya Office-licenser samt utbyte av 

nätverksutrustning på Gislaveds Gymnasium. Dessa åtgärder prognosticeras till knappt 6 mnkr. 

Till årsskiftet beräknar fastighet- och servicenämnden att ca 67 mnkr har förbrukats. Orsaken är att flera stora 

prioriterade projekt har förskjutits i tid efter det att förutsättningarna ändrades för dessa under budgetarbetet 

inför 2017. Detta har inneburit ett omtag och nya förstudier för att anpassa dessa projekt till nya 

förutsättningar och få fram skarpa kalkyler. Resultatet av detta har följaktligen blivit att projekt inte har 

genererat de kostnader som låg till grund för 2017 års budget. 

Slutsats- sammanfattning 
Förvaltningen går totalt sett bra och följer budget. Då grunduppdraget följs till budgeterad kostnad påvisar 

förvaltningen god ekonomisk hushållning. Förvaltningen är mitt uppe i en stor förändring vad gäller både 

arbetssätt och organisation, rekryteringar pågår. Arbetet kommer fortgå under 2018. 

Takten på investeringar har ökat markant jämfört med 2016 men kommer inte upp till budgeterad nivå pga att 

de särskilda satsningarna har fått förändrade förutsättningar. Nämnden har valt att omfördela investeringsmedel 

för att prioritera projekt som kan genomföras 2017. 

Målområde 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Alla barn ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan. 

   

Prioritera 
förebyggande och 
främjande verksamhet 
för barn och 
ungdomar 

Fastighetsnämndens 
förfogande ska riktas 
mot målgruppen 

 
Nämndens förfogande 
används i första hand 
som hyresgäst-
anpassning och till viss 
del drift-, säkerhet och 
energibesparande 
åtgärder vilket gör att 
graden av 
måluppfyllelse styrs av 
övriga förvaltningars 
behov och förfrågningar. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Under 2017 har inga 
förfrågningar avvisats. 

Attraktivitet och 
utveckling för 
Gislaveds kommun 

Öppna för utökat 
samarbete med andra 
kommuner och 
organisationer 

   

Skapa förutsättningar 
för en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling 

Bra lokaler med god 
inom- och 
utomhusmiljö 

 
Fastighet- och 
serviceförvaltningens 
attitydbarometer 
kommer genomföras 
under hösten 2017. 
Enligt fastighets-
förvaltningens 
attitydbarometer från 
2016 är uppfattningen 
att inomhusmiljön inte 
når upp till målet medan 
målet för den yttre miljön 
överträffas. En 
kartläggning pågår av 
om lokaler inom skolan 
används på det sätt de 
är dimensionerade för 
just för att kunna aktivt 
jobba mot att nå upp till 
målet för inomhusmiljö. 
Förvaltningen fortsätter 
med sitt löpande 
underhållsarbete för 
utomhusmiljö. 

Säkra och trygga 
lokaler  

Kontinuerligt genomförs 
revisionsbesiktningar av 
elanläggningar och 
brandlarm i större 
fastigheter. Dessutom 
sker särskild elkontroll i 
övriga fastigheter. Under 
hösten kommer 
dessutom besiktningar 
av lekplatser utföras. 

Ge möjlighet för att 
fler lägenheter kan 
byggas i lokaler som 
inte behövs för 
kommunal verksamhet 

 
Socialnämnden sade 
upp en del lokaler under 
2016. Fastighet- och 
servicenämnden har 
startat förstudier i några 
av dessa fall för att 
utreda framtida 
användning utav 
lokalerna. Fastighet- och 
servicenämnden har 
även fått i uppdrag av 
socialnämnden att 
påbörja en förstudie av 
tomma, men ej 
uppsagda lokaler för 
ombyggnation till en 
boendeform som passar 
i deras olika 
verksamheter. 

Öka medborgarnas 
digitala delaktighet 

I första hand ska de 
administrativa 
datanäten bygas ut i 
alla vårdfastigheter 
samt att fastigheterna 
utrustas med WiFi och 
i andra hand ska alla 
lägenheter i särskilts 

 
Utbyggnad av de 
administrativa näten 
pågår i enlighet med 
socialförvaltningens 
prioritering. Det tar dock 
längre tid att genomföra 
på grund av att behovet 
hos verksamheterna inte 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

boende ska ha tillgång 
till 
internetuppkoppling 
via fast förbindelse 

är färdigt kartlagt. 
Utbyggnad av fasta 
förbindelser till 
lägenheterna bör göras 
som separata nät för att 
inte riskera säkerheten i 
kommunens nät. 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka till 
45 % 2018 

   

Ökad samverkan och 
samarbete kring 
integration i och med 
civilsamhället samt 
öka kunskapen kring 
integration och 
mångfald. 

   

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Förbättra kommunens 
kommunikation och 
bemötande gentemot 
näringsliv och 
invånare. 

   

Skapa bättre 
förutsättningar så att 
fler människor med 
efterfrågad kompetens 
söker sig till privat och 
offentlig sektor i 
Gislaveds kommun 
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16 Affärsdrivande verksamheter 
Vatten och avlopp 

Resultaträkning 
tkr Not Delårsbokslut 2017-08-31  2016-08-31 

Verksamhetens intäkter 1 25 640 24 318 
Verksamhetens kostnader 2 -25 025 -22 668 
Avskrivningar  -2 236 -1 994 

Verksamhetens nettokostnader  -22 789 -24 577 
 

Finansiella intäkter    
Finansiella kostnader  -1 606 -1 910 

Resultat före extraordinära poster  0 0 
Extraordinära intäkter  0 0 
Extraordinära kostnader    

Årets resultat  -25 025 -26 571 
    
Nettoinvesteringar  7 642 8 574 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Årsarbetare 15,3 15,3 

Kostnadstäckningsgrad % 100 100 

Balansräkning 

tkr Not Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 

3 
139 018 119 441 

Maskiner och inventarier 3 1 735 43 
Pågående investeringar 3 4 594 15 103 

Summa anläggningstillgångar  145 347 134 587 
 
 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Förråd m m  2 643 2 729 
Fordran, Va-kollektivet  2 326 7 467 
Övriga fordringar  0 0 

Summa omsättningstillgångar  4 970 10 196 
 

Summa tillgångar  150 317 144 784 

 
EGET KAPITAL; 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
  

    
AVSÄTTNINGAR    
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

 
  

Summa avsättningar  0 0 
 

SKULDER    
Långfristiga skulder 4 150 002 144 565 
Skuld till VA-kollektivet    
Kortfristiga skulder 5 315 219 

Summa skulder  150 317 144 784 
 

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

 
150 317 144 784 
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Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter tkr Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

VA-intäkter 24 748 23 304 
varav reglering mot VA-kollektivet 0 0 
Anläggnings- och anslutningsavgifter   
Upplösning av anläggnings-/anslutningsavgift 
2014 15 15 
Upplösning av anläggnings-
/anslutningsavgifter 2015 40 40 
Upplösning av anläggnings-
/anslutningsavgifter 2016 31 31 
Upplösning av anläggnings-
/anslutningsavgifter 2017 11  
Hyror och arrenden 0 0 
Extraordinär intäkt 0 0 
 
   
Övriga intäkter 795 928 

Summa verksamhetens intäkter 25 640 24 318 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader tkr Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Löner och sociala avgifter -5 070 -4 594 
Material och tjänster -11 264 -9 791 
Lokaler -2 529 -3 084 
GS personal -3 512 -2 452 
Övrigt internt -996 -1 092 
Övriga kostnader -1 655 -1 655 

Summa verksamhetens kostnader -25 025 -22 668 

 

 

Not 3 Materiella 
anläggningstillgångar tkr 

Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Mark 712 712 
Fastigheter för affärsverksamhet 268 554 245 987 
ack avskrivningar 
affärsverksamhetsfastigheter -130 248 -127 258 
Maskiner och inventarier 3 125 1 350 
ack avskrivningar maskiner och 
inventarier -1 390 -1 307 
Pågående ny- och ombyggnad -4 594 -15 103 

Summa avskrivningar  145 347 134 587 

 

 

Not 4 Långfristiga skulder tkr Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Långfristig skuld till kommunen 142 932 138 764 
Anläggningsavgifter, inkl ack 
upplösning 6 878 5 615 
Investeringsbidrag, inkl ack upplösning 192 185 

Summa verksamhetens intäkter 150 002 144 565 

 

 

Not 5 Kortfristiga skulder tkr Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Semesterlöneskuld 315 356 
Övriga kortfristiga skulder 0 -137 

Summa kortfristiga skulder 315 219 
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Renhållning 

Resultaträkning 

tkr Not Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Verksamhetens intäkter 1 10 784 10 706 
Verksamhetens kostnader 2 -13 212 -11 711 
Avskrivningar  -231 -269 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 
-2 589 -1 187 

 
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  -61 -85 

Resultat före extraordinära 
poster 

 
-2 650 -1 272 

 
Extraordinära intäkter    
Extraordinära kostnader    

Årets resultat  -2 650 -1 272 
    
    
Nettoinvesteringar  0 0 

Balansräkning 

tkr Not Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar 3   
Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 

 
5 341 5 261 

Maskiner och inventarier  32 44 
Pågående investeringar  0 0 

Summa anläggningstillgångar  5 373 5 305 
 
 
 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Förråd m m    
Fordran, Gislaveds kommun  13 712 13 226 
Övriga fordringar  0 0 

Summa omsättningstillgångar  14 094 14 358 
 

Summa tillgångar  19 086 18 530 
 

EGET KAPITAL; 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
  

    
AVSÄTTNINGAR    
Avsättning Mossarpstippen  -18 784 -18 784 
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

 
  

Summa avsättningar  -18 784 -18 784 
 

SKULDER    
Långfristiga skulder 4 0 0 
Kortfristiga skulder 5 -302 254 

Summa skulder  -302 254 
 

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

 
19 086 18 530 
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Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter tkr Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Intäkter renhållning 10 210 10 302 
varav reglering mot renhållningskollektivet 0 -0 
Hyror och arrenden   
Övriga intäkter 582 406 

Summa verksamhetens intäkter 10 792 10 708 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader tkr Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Löner och sociala avgifter -326 -421 
Material och tjänster -9 677 -8 143 
Lokaler -39 -42 
GS personal -1 522 -1 433 
Övriga interna kostn, inkl personal ( GS, se 
ovan) -788 -821 
Övriga kostnader -860 -860 

Summa verksamhetens kostnader -13 212 -11 711 

 

Not 3 Materiella anläggningstillgångar tkr Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Mark 20 20 
Fastigheter för affärsverksamhet 10 434 10 103 
ack avskrivningar affärsverksamhetsfastigheter -5 113 -4 862 
Maskiner och inventarier 5 087 5 087 
ack avskrivningar maskiner och inventarier -5 055 -5 043 

Summa avskrivningar 5 373 5 305 

 

Not 4 Långfristiga skulder tkr Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Långfristiga skulder 0 0 
   
   

Summa verksamhetens intäkter 0 0 

 

Not 5 Kortfristiga skulder tkr Delårsbokslut 2017-08-31 2016-08-31 

Skuld renhållningskollektivet -302 -301 
Övriga kortfristiga skulder 0 555 

Summa kortfristiga skulder -302 254 
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17 Sammanställd redovisning 
 

 
 
Gislaveds kommunkoncern består sedan 1/1 2017 förutom kommunen av moderbolag Gislaved Kommunhus 

AB, fyra aktiebolag och tre stiftelser med skiftande verksamhet.  För att ingå i koncernen krävs det att 

kommunen bestämmer över, eller har ett väsentlig inflytande över bolaget/stiftelsen. I bolagen definieras detta 

som lägst 20 % av aktiernas röstvärde. 

 

 

Gislaved Energi Koncern AB har två dotterbolag, Gislaved Energi Elnät AB som bedriver distribution av el samt 

Gislaved Energi AB som bedriver energiproduktion mm. 
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Gislaveds Kommunhus AB 

 
 

Ordförande: Marie Johansson  Stiftare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
VD:   Malin Aronsson   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 170831 2017 2016 Belopp i tkr 170831 2016

Rörelsens intäkter 0 0 0 Anläggningstillgångar 10 248 10 248

Rörelsens kostnader -1 -1 0 Omsättningstillgångar 1 723 100

Rörelseresultat -1 -1 0 Summa tillgångar 11 971 10 348

Finansiella intäkter 1 624 1 0

Finansiella kostnader 0 0 0 Eget kapital 11 971 10 348

Resultat före skatt 1 623 0 0 Obeskattade reserver

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder

Årets resultat 1 623 0 0 Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och 

skulder 11 971 10 348

Investeringar, tkr 0 0 0

Nettoomsättning, tkr 0 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 100% 100% Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet

 

 

 

Verksamhet 

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga 

och förvalta aktier i aktiebolag som kommunstyrelsen 

använder för sin verksamhet. 

 

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är 
att såsom moderbolag i koncernen för de helägda 

bolagen åstadkomma en samordning för optimalt 

resursutnyttjande och medverka till att uppfylla Gislaveds 

kommuns vision och mål genom att leda och samordna 

kommunens verksamheter i bolagsform mot målen. 

Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att 

såsom moderbolag i koncernen för de helägda bolagen 

åstadkomma en samordning för optimalt 

resursutnyttjande och medverka till att uppfylla Gislaved 

kommuns vision och mål genom att leda och samordna 

kommunens verksamheter i bolagsform mot målen. 

Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds 

kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i 

kommunens helägda bolag.  

 

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte 

att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett 

estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. 

 

 

Ekonomi 
Kommunhus AB visar vid delårsbokslutet ett överskott 

på 1 623 tkr. Det avser aktieutdelning från 

dotterbolagen. Prognosen för helåret visar på ett 0 

resultat då Kommunhus AB förväntas lämna vidare 

aktieutdelningen till ägaren. 

 

Personal 

  

Bolaget har inga anställda. 

  

Framtid 

Fortsätta arbetet med att stärka koncerntänkandet och 

hitta samarbetsformer. 
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AB Gislavedshus  
 
Ordförande: Inga-Lill Svanberg Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 
Antal ledamöter: 5   

Verkställande direktör:  Malin Larsson   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 170831 2017 2016 Belopp i tkr 170831 2016

Rörelsens intäkter 106 439 158 400 175 616 Anläggningstillgångar 568 669 520 754

Rörelsens kostnader -90 514 -140 400 -161 546 Omsättningstillgångar 89 300 117 979

Rörelseresultat 15 925 18 000 14 070 Summa tillgångar 657 969 638 733

Finansiella intäkter 0 190 112 267

Finansiella kostnader -3 928 -5 900 -17 966 Eget kapital 285 180 273 293

Resultat före skatt 11 997 12 290 108 371 Obeskattade reserver 13 150 13 150

Bokslutsdispositioner 0 -2 600 2 805 Avsättningar 9 161 9 161

Skatt 0 -2 150 -669 Långfristiga skulder 300 406 304 793

Årets resultat 11 997 7 540 110 507 Kortfristiga skulder 50 072 38 333
Summa eget kapital och 

skulder 657 969 638 730

Investeringar, tkr 60 655 70 000 80 687

Nettoomsättning, tkr 106 439 158 400 175 616 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 44,9 45,0 44,4 Ansvarsförbindelser 282 282

Antal lägenheter 2269 2265 2 230

Antal lokaler 130 132 130

Vakansgrad 1,4 1,5 1,7

 

 
 

 
Verksamhet 

De senaste åren har det varit fullt uthyrt. Hyresbortfallet 

är 350 tkr lägre i år än motsvarande period 2016. 

Två nybyggnationer har under perioden slutförts. Detta 

har bidragit till 35 ny lägenheter, 19 i Gislaved och 16 i 

Smålandsstenar. En ombyggnad av lokal till fyra 

lägenheter har genomförts i Smålandsstenar. Samtliga nya 

lägenheter är uthyrda. 

Den 1 april 2017 höjdes lägenhetshyrorna med 0,5 %. 

Någon förhandling gällande 2018 års hyror har inte 

genomförts. 

 

 
Ekonomi 

Omsättningen har minskat med 11,6 mnkr jämfört med 

2016. Detta till största delen beroende av att bolaget 

sålde 350 lägenheter 2016. 

Delårsresultatet på 12 mnkr är något lägre än 31/8 2016.  

Räntekostnaden är 1,4 mnkr lägre jämfört med 

motsvarande period 2016.  

Lån har under perioden amorterats med 4,4 mnkr. 

 

 

Personal 
 2017-08-31 2016-12-31 

Personalkostnader, tkr 15 779 22 543 

Tillsvidareanställda  37 37 

Omräknat till heltidstjänster 36,25 36,25 

Sjukfrånvaro % 4,64 2,79 

  
 Framtid 

Bolaget har startat en nybyggnation av 16 lägenheter på 

Ågatan i Anderstorp. 

Beslut har även tagits för en liknande byggnation på 

Bivägen i Hestra. Den beräknas vara inflyttningsklar 

under 2019. 

Planer finns också att förvärva fastigheten på Malmgatan 

17 i Smålandsstenar för en nybyggnation. 

En lokal kommer att byggas om till två lägenheter i  

Gislaved. 

Förutom dessa nybyggnadsplaner har bolaget ett behov 

av att under ett flertal år framåt stamrenovera äldre 

byggnader. 
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Gislaved Energi AB  

Ordförande: Bengt-Anders Johansson Ägare: Gislaveds Energi Koncern AB 100 % 
Antal ledamöter: 5   

Verkställande direktör:  Hans Brunström   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 170831 2017 2016 Belopp i tkr 170831 2016

Rörelsens intäkter 61 282 93 516 92 897 Anläggningstillgångar 204 963 161 366

Rörelsens kostnader -59 616 -88 829 -90 429 Omsättningstillgångar 20 958 47 592

Rörelseresultat 1 666 4 687 2 468 Summa tillgångar 225 921 208 958

Finansiella intäkter 13 14 74

Finansiella kostnader -317 -831 -993 Eget kapital 11 179 9 817

Resultat före skatt 1 362 3 870 1 549 Obeskattade reserver 77 034 77 034

Bokslutsdispositioner -1 450 Avsättningar

Skatt -10 Långfristiga skulder 104 448

Årets resultat 1 362 3 870 89 Kortfristiga skulder 33 260 122 107
Summa eget kapital och 

skulder 225 921 208 958

Investeringar, tkr 2 087

Nettoomsättning, tkr 60 227 Ställda säkerheter

Soliditet, % 31,5 Ansvarsförbindelser

 

 
 
Verksamhet 

Bolaget Gislaved Energi AB ingår sedan 2016-10-07 som 

ett av två dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. 

Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi Elnät AB.  

 

Ledorden ”Närmare, Enklare och Snabbare” är 

nyckelord i vårt ständiga gemensamma 

förbättringsarbete och i vår kundkommunikation.  

 

Bolaget har under perioden fortsatt att investera i ny 

pannanläggning för fjärrvärme och utbyggnaden av 

fjärrvärmenätet i Anderstorp har fortsatt under Q1-Q2.  

 

Huvudprojektet beräknas vara klart sommaren år 2018. 

Den nya pannanläggningen i Mossarp är under 

uppförande och planeras vara i drift under februari år 
2018. För projektet har ett stöd via Klimatklivet tidigare 

beviljats. Fjärrvärmenäten i Gislaved och Anderstorp 

kommer att kopplas ihop under september-oktober, år 

2017. Investeringen i ett fjärrvärmenät i Anderstorp ger 

många fastighetsägare möjlighet till klimatsmart 

uppvärmning. Ett hållbart värmesystem med 

närproducerade skogsbränslen är en viktig målsättning 

för bolagets fjärrvärmeinvesteringar. En betydande 

minskning av årliga CO2-utsläpp i Gislaveds kommun 

uppnås därigenom. Vi konstaterar att satsningarna på 

förnyelsebara bränslen ger ett positivt bidrag till 

miljömålen inom Gislaveds kommuns klimatstrategi. 

 

Bolaget har tidigare och i samarbete med en leverantör 

tagit fram solpanelslösningar med inriktning mot s.k. 

mikroproduktion av elkraft. Dvs. för bolagets kunder 

som är intresserade av att bidra till att andelen förnybar 

elproduktion i energisystemet ökar.  

 

Elproduktionen i Klämman Vind AB, där bolaget äger 15 

%, har under Q1 och Q2 visat på mycket god 

produktion och hög tillgänglighet. De stigande elpriserna 

ger indikationer på att det positiva resultatet kan öka 

ytterligare under kommande kvartal. 

 

Ett avtal gällande gatubelysning inom Gislaveds kommun 

har slutits med Gislaveds kommuns Tekniska förvaltning. 

Avtalet löper på 5 år och för åren 2017-2021. Detta ger 

stabilitet och tydlig inriktning för den fortsatta 

verksamheten. 

 

Ekonomi 

Rörelsens intäkter var 61 282 tkr (55 969) för jan-aug 

2017, en ökning med 9,5 %. Rörelseresultat efter 

finansiella poster blev 1 362 tkr (10).  

 

Prognosen för helårsresultatet 2017 ligger ca 133 tkr 
över budget.  

 

Rörelseresultat efter finansiella poster bedöms bli 3 870 

tkr och motsvarande resultat i budgeten bedömdes bli 

3 737 tkr.   

 

Personal (bolaget har inga anställda) 

Bolaget hyr medarbetare från Gislaved Energi Elnät AB. 

  

Framtid 

Bolaget fortsätter förbättringsarbetet inom kundservice 

och kundkommunikation, där också en ny modern layout 

för hemsidan har skapats. Bolaget planerar också för att 

fortsätta att utvecklas inom sociala medier. Planeringen 

för införande av den nya dataskyddsförordningens 

(GDPR) regelverk har påbörjats. Regelverket gäller från 

den 25 maj, år 2018. 

 

Arbetet med att vidareutveckla värmeverksamheten i 

Gislaved och Anderstorp till en långsiktigt hållbar 

helhetslösning för uppvärmning av fastigheter kommer 
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att fortsätta. Samtidigt ökar möjligheterna att ytterligare 

kunna ta tillvara spillvärme från näringslivet. Under år 

2017 och framöver fortsätter införsäljning av nya 

fjärrvärmeleveranser. 

 

En fortsatt satsning på energitjänster ska leda till en 

effektivare energianvändning för våra kunder, bl.a. genom 
ökad insikt om hur energianvändningen ser ut idag och 

hur den kan styras på ett bättre sätt. Användningen av 

förnybara bränslen såsom biobränsle, sol, vind och vatten 

är viktigt i vårt fortsatta arbete för en hållbar och 

klimatsmart kommun.  
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Gislaved Energi Elnät AB 

Ordförande: Bengt-Anders Johansson Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Hans Brunström   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 170831 2017 2016 Belopp i tkr 170831 2016

Rörelsens intäkter 29 558 43 763 45 592 Anläggningstillgångar 58 195 59 281

Rörelsens kostnader -26 410 -38 300 -39 581 Omsättningstillgångar 24 852 91 775

Rörelseresultat 3 148 5 463 6 011 Summa tillgångar 83 047 151 056

Finansiella intäkter 340 360 1 044

Finansiella kostnader -295 -302 -1 026 Eget kapital 25 822 24 110

Resultat före skatt 3 193 5 521 6 029 Obeskattade reserver 43 400 43 400

Bokslutsdispositioner -5 976 Avsättningar 220 220

Skatt -16 Långfristiga skulder 8 000 76 500

Årets resultat 3 193 5 521 37 Kortfristiga skulder 5 605 6 826
Summa eget kapital och 

skulder 83 047 151 056

Investeringar, tkr 1 122

Nettoomsättning, tkr 29 125 Ställda säkerheter

Soliditet, % 71,9 Ansvarsförbindelser

 
Verksamhet 

Vårt interna förbättringsarbete med ledorden Närmare 

Enklare Snabbare har fortsatt under år 2017 och 

förväntas leda till fortsatt goda resultat och ytterligare 

ökad kundnöjdhet. 

 

Bolaget har under perioden fortsatt att investera för god 

leveranssäkerhet i elnätet, även för morgondagens 

elanvändare. 
 

Koncernen är miljöcertifierad enligt ISO 14001. 

 

Ekonomi 

Rörelsens intäkter var 29 558 tkr (29 311) för jan-aug 

2017, en ökning med 0,8 % jämfört med 2016. 

 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 3 148 tkr (3 

905). 

 

Rörelseresultatet (helår) för Gislaved Energi Elnät AB 

efter finansiella intäkter och kostnader bedöms bli 5 521 

tkr. Motsvarande resultat i budgeten bedömdes bli 5 601 

tkr. 

 

 

 

 

 

Personal 
 2017-08-31 2016-12-31 

Personalkostnader, tkr 9 386 8 761 

Tillsvidareanställda  18 19 

Omräknat till heltidstjänster 17,6 18,7 

Sjukfrånvaro % 1,05        3,05 

 
  
Det råder fortsatt god trivsel och engagemang bland 

bolagets medarbetare. Under perioden har bolagets VD 

slutat och en nyrekrytering har genomförts med 

anställning fr.o.m. 2017-05-15. En person har gått i 

pension och en person har på egen begäran ansökt om 

anställnings upphörande.  

  

Antal anställda var inom perioden 19 medarbetare. 

  

Framtid 

Bolaget kommer som tidigare att fortsätta 

förbättringsarbetet inom kundservice och bemötande. 

 

Under år 2017 har förstärkningsarbeten i elnätet i 
tätorten fortsatt, vilket innebär utbyte av jordkablar och 

ställverk. Arbetet fortsätter också med att planera för- 

och genomföra investeringar i elnätet. Detta erfordras 

för att möjliggöra en större andel förnybar elproduktion 

och andra energilösningar i det framtida energisystemet.  
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Stiftelsen Isabergstoppen  

 
Ordförande: Hasse Johansson Stiftare: Gislaveds kommun 90,74% 
Antal ledamöter: 11  Gnosjö kommun 9,26 % 
Verkställande direktör:  Louise Söderlund  
 
  

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 170831 2017 2016 Belopp i tkr 170831 2016

Rörelsens intäkter 46 414 53 262 48 413 Anläggningstillgångar 66 093 61 233

Rörelsens kostnader -34 077 -49 337 -44 048 Omsättningstillgångar 20 086 11 288

Rörelseresultat 12 337 3 925 4 365 Summa tillgångar 86 179 72 521

Finansiella intäkter 1 1 36

Finansiella kostnader -140 -623 -330 Eget kapital 51 377 39 179

Resultat före skatt 12 198 3 303 4 071 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 26 175 22 600

Årets resultat 12 198 3 303 4 071 Kortfristiga skulder 8 627 10 742
Summa eget kapital och 

skulder 86 179 72 521

Investeringar, tkr 9 319 3 447

Nettoomsättning, tkr 46 407 47 962 Ställda säkerheter 17 000 17 000

Soliditet, % 59,6 54,0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Antal gästnätter 64 426 86 864

  
Verksamhet 

Isaberg Mountain Resort är en sport och konferens-

anläggning som erbjuder utomhusupplevelser året runt. 

Unikiteten ligger i den vackra utomhusupplevelsen i vårt 

naturreservat i form av roliga aktiviteter som 

tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder bla 

vandring, MTBcykling, kanot och kajakpaddling och 

höghöjdsbana. Vi erbjuder också guidade aktiviteter, 

hotellboende, camping, restaurang, älgpark och 

fastighetsuthyrning. Stiftelsens eventuella vinst ska 

återinvesteras för utveckling av anläggningen. Isaberg har 

under de senaste tre åren utvecklats och byggt upp en 

attraktiv anläggning där sommaren är större än vintern 

beläggningsmässigt. Vi skall vara jordnära, innovativa och 

ge gästen berikande naturupplevelser och möten året 

runt. 

 

 

 

 

Ekonomi 

Intäkterna och resultatet innefattar en tillfredställande 

vinter där vi denna säsong. Skidanläggningen var öppen 
januari -mars och hade 91 000 besökare (85 000 

besökare år 2015-16).  

Satsningarna på sommarhalvåret har slagit väl ut och vi 

har ökat beläggningen ytterligare. Fastän vädret denna 

sommaren inte varit det bästa så har våra gäster i 

gengäld aktiverat sig och bla gjort höghöjdsbana, cyklat 

MTB, Segway, besökt älgparken etc. Vi ser en ökning i 

skolresor och träningsläger av olika slag, inte bara MTB. 

Ytterligare en lodge byggdes under vintern och 

renovering av våra stugor fortsatte under våren och 60 

stugor är nu renoverade, 10 återstår. Dessutom byggdes 

en Multisportarena och ett sandskjul. Ett nytt servicehus 

på campingen byggs under hösten. Samarbetet med 

restaurangen har fungerat väl. Ca 30 % av våra gäster 

under vår, sommar och höst kommer från utlandet; 

danskar, tyskar, holländare och fransmän etc. Vintertid 

är 5 0% danska gäster.  

 

Personal 
 2017-08-31 2016-12-31 

Personalkostnader, tkr 13 031 16 939 

Tillsvidareanställda  21 20 

Omräknat till heltidstjänster 19 18 

Sjukfrånvaro % 1,81 1,49 

 
Framtid 

Vi kommer att slutföra renoveringen av alla 

Utternstugorna. Vi fortsätter satsa på 

utomhusupplevelsen och skall arbeta vidare att förbli 

södra Sveriges största MTBdestination och 

Äventyrsberg.  
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Stiftelsen Torghuset  

Ordförande: Ylva Samuelsson Stiftare: Gislaveds kommun 75 % 
Antal ledamöter: 7  Föreningar/privatpersoner 25 % 
Verkställande direktör:  Anette Josefsson   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 170831 2017 2016 Belopp i tkr 170831 2016

Rörelsens intäkter 3 260 5 580 6 089 Anläggningstillgångar 4 105 4 940

Rörelsens kostnader -2 990 -5 196 -5 214 Omsättningstillgångar 4 375 2 291

Rörelseresultat 270 384 875 Summa tillgångar 8 480 7 231

Finansiella intäkter 3 3

Finansiella kostnader -72 -80 -68 Eget kapital -4 296 -4 497

Resultat före skatt 201 304 810 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 10 500 10 500

Årets resultat 201 304 810 Kortfristiga skulder 2 276 1 228
Summa eget kapital och 

skulder 8 480 7 231

Investeringar, tkr 179

Nettoomsättning, tkr 1 927 3 580 4 089 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet 183 187

 

 
Verksamhet 

Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga 

arrangemang. Vi har konferenser och hyr ut till privata 

arrangemang. Biografen visar film minst 4 ggr/vecka. 

Satsningen på våra biokoncept fortsätter. Vi har 

BioFjorton, BioNio, BioKontrast och så den vanliga 

repertoaren med film. Vi visar även konserter, operor 

m.m. Turistbyrån har fungerat väl och vi ser en ökning av 

besökare, främst från vår ortsbefolkning, vilket är väldigt 

trevligt. 

 

Ekonomi 

Vi håller vår budget väl. Publikmässigt inte någon stor 

biosommar. Handikapphiss är nu installerad i Stora Salen. 

Ny hemsida med nytt biljettbokningssystem är lanserad. 

Vi dras med ganska mycket tekniska problem som vi 

hoppas kunna lösa i höst. Betalning via bokningssida 

kommer att släppas på i höst. Nya pengar kommer att 

sökas för att bygga ny fast receptionsdisk. De 180tkr vi 
fått från Filminstitutet har gått åt till hemsida och 

bokningssystem. 

Ombyggnaden inför Bibliotekets inflyttning är inne i sitt 

slutskede. Slutbesiktning kommer att ske 18 september. 

Hittills har vi haft ca 3 500 tkr i kostnader men då har vi 

inte fått in alla fakturor från entreprenören. Ca 320 tkr 

ska faktureras och sedan kommer det till kostnader för 

konsulter osv. Under ombyggnationen har det också 

framkommit att vi ganska snart behöver se över vår 

ventilation i resten av huset. Den kommer att behöva 

byggas om/bytas ut. Låneupphandling för ett av våra lån 

kommer att ske i oktober. 

 
 

Personal 
 2017-08-31 2016-12-31 

Personalkostnader, tkr 1 344 1 325 

Tillsvidareanställda  15 15 

Omräknat till heltidstjänster 4 4 

Sjukfrånvaro % 1 1 

 
 

Framtid 
Vi ser med spänning fram mot när Biblioteket flyttar in i 

sina nya lokaler. Kommer med all sannolikhet att mynna 

ut i nya samarbeten.  

Vi kommer att fortsätta utveckla våra biokoncept och 

ska försöka så till lokala samarbeten när det gäller bl.a. 

BioNio som vänder sig till våra ungdomar. Arrangemang 
där Torghuset är arrangör känner vi blir allt svårare. 

Kostnaderna för att boka artister osv. är väldigt höga 

och det blir svårt att få ihop ekonomin kring detta. 

Däremot hyr vi gärna ut lokalen till lokala aktörer och 

föreningar som vill anordna olika event. 
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Gislaved Näringsliv AB 

Ordförande: Morgan Ryhman Ägare:  Gislaveds Kommunhus AB 100 % 
Antal ledamöter: 6             
Verkställande direktör:  Leif Österlind    

 

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 170831 2017 2016 Belopp i tkr 170831 2016

Rörelsens intäkter 9 441 10 010 5 180 Anläggningstillgångar

Rörelsens kostnader -5 940 -9 986 -5 119 Omsättningstillgångar 6 245 1 951

Rörelseresultat 3 501 24 61 Summa tillgångar 6 245 1 951

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 Eget kapital 3 972 480

Resultat före skatt 3 501 24 61 Obeskattade reserver 82 82

Bokslutsdispositioner -9 -23 -22 Avsättningar

Skatt 0 0 -9 Långfristiga skulder

Årets resultat 3 492 1 30 Kortfristiga skulder 2 191 1 389
Summa eget kapital och 

skulder 6 245 1 951

Investeringar, tkr 58

Nettoomsättning, tkr 5 180 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 27,9 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet

 

 

 
 
Verksamhet 

GNAB verkar för näringslivsutveckling och 

attraktionskraft med ansvar för företagande och turism. 

Bolaget har sex prioriterade områden för utvecklingen 

av befintliga och tillkommande företag & näringar. 

Bolaget verkar för nyföretagande och affärsutveckling 

enligt Science Park programmet. 

GNAB samverkar med Business Gnosjö Region AB i 

frågor som har till syfte att öka inflyttning och 

kompetensförsörjning.  

 

Ekonomi 

Bolaget har med sitt utökat ansvarsområde tilldelats en 

större grundfinansiering. Utöver grundfinansiering driver 

bolaget olika projekt med särskild finansiering. Bolaget 

administrerar medlemsavgifter för näringslivs- och 

handelsrådet vilket ingår i redovisade siffror med 1 

092 tkr. Omsättningsmässigt kommer verksamheten att 

uppgå till 10 mnkr. Kostnadsmässigt har året präglats av 

försiktighet. Investering har gjorts i en lokal för 

verksamheten och turistverksamheten. Årets resultat 

beräknas till ett litet överskott. 

 

 

Personal 
 2017-08-31 2016-12-31 

Personalkostnader, tkr 3 107 3 517 

Tillsvidareanställda  7 5 

Omräknat till heltidstjänster 7 5 

Sjukfrånvaro % 0,2 1,2 

 

Framtid 

Viktiga frågor är bostäder, infrastruktur, 
kompetensförsörjning och attraktivitetshöjande 

investeringar. Det skapar positivitet och framtidstro.  Vi 

lägger mer fokus på att utveckla turism och 

besöksnäringen. Vi vill här även samverka med andra 

gröna näringar. Vi kommer även fortsättningsvis att lägga 

stort fokus på att stärka vår befintliga näringslivsstruktur 

men även initiera och driva utvecklingen av industriell 

förnyelse inom områden som stärker företagens 

konkurrenskraft och position. Detta sker i samverkan 

med andra nätverk för bästa effektivitet och resultat. 
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Stiftelsen Gisleparken  

Ordförande: Staffan Sjöblom Stiftare: Gislaveds kommun 
Antal ledamöter:  6  Föreningen Folkets Park och Folkets  
Föreståndare:  inte aktuellt  hus i Gislaved 
     

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 170831 2017 2016 Belopp i tkr 170831 2016

Rörelsens intäkter 0 0 2 224 Anläggningstillgångar 0 0

Rörelsens kostnader 97 -150 -2 663 Omsättningstillgångar 557 509

Rörelseresultat 97 -150 -439 Summa tillgångar 557 509

Finansiella intäkter 0

Finansiella kostnader -3 -5 -9 Eget kapital 541 446

Resultat före skatt 94 -155 -448 Obeskattade reserver

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder

Årets resultat 94 -155 -448 Kortfristiga skulder 16 63
Summa eget kapital och 

skulder 557 509

Investeringar, tkr 0 0 0

Nettoomsättning, tkr Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % Ansvarsförbindelser Inga Inga

 
 

Verksamheten 
Verksamheten i stiftelsen är vilande och styrelsen 

kommer att ha maximalt två- tre sammanträden per år 

för att hantera budget och bokslut. 

 

 

Ekonomi 
Vid delåret redovisas ett överskott på 94 tkr, Det beror 

på avkastnings från Folksam- pension på 234 tkr. 

Prognosen för helåret visar på ett negativt på 155 tkr. 

Kvarstående kostnader är framförallt för redovisnings- 

och revisionskostnader samt räntekostnader. 

 
Personal 
Stiftelsen har ingen anställd personal 

 

Framtid 
Avsikten är att stiftelsen ska finnas kvar som organisation 

men ha vilande verksamhet framöver. Framtiden får 

utvisa om stiftelsen ska upplösas eller aktiveras; i det 

senare fallet i så fall med en omarbetning av 

stiftelsestadgarna. 
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Gisletorp Lokaler AB  

Ordförande: Björn Björkman Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Mikael Fröler   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 170831 2017 2016 Belopp i tkr 170831 2016

Rörelsens intäkter 3 519 5 302 5 170 Anläggningstillgångar 17 081 16 853

Rörelsens kostnader -2 056 -2 978 -3 187 Omsättningstillgångar 3 474 4 221

Rörelseresultat 1 463 2 324 1 983 Summa tillgångar 20 555 21 074

Finansiella intäkter 30

Finansiella kostnader Eget kapital 16 310 15 342

Resultat före skatt 1 463 2 324 2 013 Obeskattade reserver 2 411 2 231

Bokslutsdispositioner -180 -300 -260 Avsättningar

Skatt -282 -445 -409 Långfristiga skulder

Årets resultat 1 001 1 579 1 344 Kortfristiga skulder 1 834 3 501
Summa eget kapital och 

skulder 20 555 21 074

Investeringar, tkr 445 1 500 90

Nettoomsättning, tkr 3519 5 302 8 170 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 89 83,0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Antal lokaler 20 20 20

Vakansgrad 0% 0% 0%

 
 
Verksamhet 

Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun uppföra, 
köpa och sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler 

för industri, hantverk, handel och andra servicenäringar 

och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla 

och driva motorbana. 

 

Munin 19 

Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är 

bebyggd med 6 637 kvm BRA (bruksarea) och innehåller 

18 olika lokaler. Den uthyrningsbara ytan är 6 517 kvm 

LOA (lokalarea). Vid månadsskiftet augusti/september 

var alla lokaler uthyrda.  

 

Gisletorp Lokaler AB har under flera år haft i princip fullt 

uthyrt och svårt att snabbt tillgodose olika intressenters 

lokalbehov. Under 2017 har en hyresgäst startat ett nytt 

företag och delat lokalen på två hyresavtal. 

 

Lövås 8:5 

Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 

med Anderstorp motorbana.  

Anläggningen arrenderas av Anderstorps Racing Club, 

(ARC) och deras bolag, SRW Anderstorp AB. På 

fastigheten finns depåbyggnaden som omfattar ca 3 160 

m² där motorsportgymnasiet bedriver sin verksamhet i 

delar av byggnaden.  

ARC/SRW använder banan för tävlingar i egen regi men 

man hyr också ut banan till andra arrangemang. . 

Arrendatorn ansvarar för underhåll av hela anläggningen 

med undantag av del av depåbyggnaden. För att få 

ekonomi i verksamheten krävs att banan kan användas 

under större delen av året. Men det innebär en konflikt 

med de försiktighetsmått som Bygg- och 
miljöförvaltningen beslutat om avseende buller från 

anläggningen. 

För att skapa fler verksamhetsdagar har Gisletorp 

Lokaler AB har lämnat in en egen sk C-anmälan avseende 

miljöfarlig verksamhet. Anmälan har ännu inte medfört 

något beslut från myndigheten. Under 2017 har därför 

banan kunnat utnyttjas i större omfattning än tidigare. 

Samtidigt har Gisletorp Lokaler en diskussion med SRW 

ang arrendeavtalet och kommer under hösten att 

komplettera nuvarande avtal på grund av problemen med 

verksamhetsdagar.    
 
Ekonomi 
Bolagets ekonomi är god och det finns resurser för att 

underhålla båda fastigheterna. 

 
Framtid 

Fritiden för motorbanan beror i hög grad möjligheten för 

arrendatorn att utveckla verksamheten. Det är viktigt att 

arrendatorn har många verksamhetsdagar för att kunna 

underhålla anläggningen. Processen med miljöprövningen 

är avgörande för motorbanans framtid. 

 

När det gäller tillgången på lokaler för industri, hantverk, 

handel och andra servicenäringar har Gisletorp haft få 

lediga lokaler de senaste åren. Det kan därför bli aktuellt 

med förvärv av ytterligare fastigheter för att uppfylla 
bolagets ändamål. 
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18 Redovisningsprinciper 
Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 

kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och 

utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det 

lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mnkr. Dessutom 

redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster. 

Intäkter 

Skatteintäkter  

Prognosen för skatteintäkter bygger på SKL:s cirkulär 2017:42 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas 

bland långfristiga skulder. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomsten successivt i takt med 

att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder, vilket följer rekommendation RKR 18. 

Tillfälligt flyktingbidrag 2015 

I december betalades 34,5 miljoner ut i tillfälligt flyktingbidrag. Bidraget är bokfört som kortfristig skuld och inte 

periodiserad från december 2015 enligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Hela 

bidraget har under 2016 intäktsförs som övriga statsbidrag. 

Kostnader 

Löner mm 

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i september har inte 

periodiserats. Ej uttagen semester tillsammans med övertid har inte periodiserats. 

Förändrade redovisningsprinciper 

I slutet av 2013 bestämde Rådet för kommunal redovisning (RKR) att kommuner från och med 2014 måste 

använda komponentavskrivning vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentavskrivning 

innebär att en anläggning ska delas upp i betydande komponenter med olika avskrivningstider, anpassade till 

respektive komponents förväntade nyttjandetid. 

Fr o m 2014 har Gislaveds kommunen använts komponentavskrivning vid aktivering av stora investeringar 

(Ombyggnad av Kommunhuset, Ombyggnad av Glashuset och Ombyggnad av Nordinskolan i Smålandsstenar). 

Fördelning av markvärde och byggnadsvärde på samtliga fastigheter har också gjort under samma år. 

Fr o m 2015 har Gislaveds kommun använts komponentavskrivning vid aktivering av fastigheters nya färdiga (tas 

i bruk) investeringar med anskaffningsvärde på minst 1mkr. Nya investeringar på gator/vägar(tas i bruk under 

året) som har anskaffningsvärdet på minst 1mkr delas i två komponenter – gatukropp med noll avskrivning och 

toppbeläggning med 10, 20, 40 år olika avskrivningstider baserad på typ av gatan. 

Övergången av ”gamla anläggningar” till komponentavskrivning skett under våren 2016 med tillämpning från 1 

januari 2016. Med ”gamla investeringar” menas samtliga anläggningar i anläggningsregistret anskaffad t o m 15-

12-31(undantag var anläggningar som redan komponentavskrivas under 2014 och 2015). 

Vid övergången till komponentavskrivningar genomfördes en inventering då samtliga anläggningar bedömdes 
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individuellt. Huvudprincipen för bedömningen av fastigheternas anläggningar var om anläggningens restvärde var 

under 1mkr så gjordes inte komponentfördelning utan den anläggningen ska omklassificerats till den mest 

betydande komponent. 

Inom gator/vägar har det bestämt att fördela samtliga ”gamla anläggningar” med huvudprincipen att anläggningar 

vilka restvärde var 80 % eller mindre av anskaffningsvärdet avser gatukropp, resten var toppbeläggning. 

Inventeringen av anläggningarna medförde även några omklassificeringar och utrangeringar. 

Vid totalt införandet av komponentavskrivning under 2016 dras också gränsen mellan investering och planerat 

underhåll. När en komponent ersätts (planerat underhåll) betraktas det nu som reinvestering och ska aktiveras 

i balansräkningen. Planerat underhåll har tidigare kostnadsförs direkt. 

Fr o m 2016-01-01, har avskrivningstiden på samtliga vattenledningar (nya och gamla) har ändrats från 33år till 

60 år. Periodisering av anslutningsavgifter har också ändrats från 33 år till 60 år. 

 

Tillgångar och skulder 

Investeringar  

Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på svårigheten at 

bedöma tidpunkten för avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras som omsättningstillgång. 

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde. 

 

Avskrivningstider  

Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år 

Markanläggningar (yttre miljö) 25 år 

Topp beläggningar – gata 10, 20, 40 år 

Vattenledningar 60 år 

Stomme 60 år 

Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år 

Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementsbyggnader 30 år 

Värme, Ventilation, VA 25 år 

Fönster och ytterdörrar 25 år 

El, snickerier, yttertak (papp) 20 år 

Ytskikt, passagesystem, styr/övervaktning, larm/tele 15 år 

Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år 

Bilar, inventarier, maskiner 5 -20 år 

 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas när 

tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 

en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 

ett halvt basbelopp, 22 400 kr 2017. 

Förråd 

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde. 

Kortfristig fordran 
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Underskott för Va-verksamheten redovisas som kortfristig fordran. Under 2016 har överskottet för VA-

verksamheten reglerats mot kortfristiga fordran. Ingen förändring har bokförts vid delårsbokslutet 2017 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 

Avsättningar 

Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen om att nuvärdesberäknas. Kostnaden 

för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta. 

Leasingavtal  

Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing. Avtalen avser främst leasing av bilar och 

maskiner. Avtalstiderna är mellan 3-5 år. En inventering av fastighets hyresavtal ska påbörjas. 

Sammanställd redovisning 

Vid delårsbokslutet upprättas ingen sammanställd redovisning som skulle omfattat kommunen, Gislaveds 

kommunhus AB och Stiftelsen Isabergstoppen. Samtliga kommunala Bolag och stiftelser redovisar 

resultaträkning, balansräkning och prognos för helåret var för sig. 

Interna redovisningsprinciper kommunen 

Personalkostnader 

Arbetsgivaravgifter mm har interndebiterats förvaltningarna i samband löneredovisningen. Den följer Sveriges 

Kommuner och Landstings rekommendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman från förvaltningarna för 

att täcka gemensamma kostnader som tex Kommunhälsan, Facklig verksamhet. 

Kapitalkostnader 

Räntan beräknas med nominell metod 1,75 % på bokfört värde. På årets investeringar har ränta tillgodoräknats 

fr om anskaffningsmånaden. 
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19 Ordlista 
Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar. 

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (t ex byggnader, mark, 

inventarier mm) eller finansiella (aktier, andelar mm) 

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad ekonomisk 

livslängd. 

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

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

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

Finansiella intäkter - intäkter som kommer från placerade medel, tex. ränta på bankkonto. 

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

pensionsförvaltningen. 

Kapitalkostnader Avskrivningar och intern ränta. 

Kassalikviditet Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar -varulager i relation till kortfristiga 

skulder. 

Kortfristiga fordringar - fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen 

Kortfristiga skulder- skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen 

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

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid tex likvida medel, kortfristiga fordringar, 

förråd 

Rörelsekapital Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 

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

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

  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-11 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §279 Dnr: KS.2017.73

Delårsbokslut per den 31 augusti 2017, med helårsprognos 2017,
hela kommunen

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun redovisar för hela sin verksamhet per den 31 augusti 2017
ett överskott på 32,3 mnkr. Prognosen på helåret visar ett resultat på 30,0
mnkr. I prognosen är det en avvikelse mot budgeterat resultat på 14,5 mnkr.

Gislaveds kommun uppnår inte en god ekonomisk hushållning enligt detta
delårsbokslut beroende på att ett av de finansiella målen inte uppnås. Över tid
är målsättningen i ekonomistyrningsarbetet att god ekonomisk hushållning ska
uppnås.

Vid beredningen av ärendet i kommunstyrelsens allmänna utskott den 26
september 2017 beslutades att föreslå kommunstyrelsen att uppmärksamma
barn- och utbildningsnämnden på att man inte har lämnat in sitt delårsbokslut i
rätt tid.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 med helårsprognos 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2017
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 26 september 2017, § 35

Yrkande
Carina Johansson (C): Att kommunstyrelsen vill ha en analys varför
investeringsnivån är så låg i förhållande till budget när det gäller tekniska
nämnden och fastighet- och servicenämnden och att denna presenteras i
nästkommande uppföljning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons yrkande (C) och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppmärksamma barn- och utbildningsnämnden på att man inte har
lämnat in sitt delårsbokslut i rätt tid, samt

att kommunstyrelsen vill ha en analys varför investeringsnivån är så låg i
förhållande till budget när det gäller tekniska nämnden och fastighet- och
servicenämnden och att denna presenteras i nästkommande uppföljning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2017 med helårsprognos
2017, hela kommunen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum 
2017-08-21 

§ 12 

Redovisningen av partistödet 

Kanslichefen informerar om att samtliga partier har redovisat användningen av sitt 

partistöd under 2016 enligt reglerna för partistöd. 

Redovisningen av partistödet utgör underlag för kommunstyrelsen i samband med 

beredningen av ärendet om utbetalning av partistöd till partierna för 2018. Kommun

styrelsen behandlar ärendet i december och fullmäktige tar beslut i januari 2018. 

Kanslichefen föreslå att presidiet behandlar frågan om underlag har lämnats in enligt 

regelverket. Frågan behandlas som ett konstaterande och sedan meddelas presidiets 

beslut till fullmäktige i oktober. Det blir därmed känt för fullmäktige inom rimlig tid 

att samtliga partier har lämnat in sin redovisning. Kommunstyrelsen bereder därefter 

frågan om utbetalningen av partistödet. 

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut 

kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänheten och media. 

Hur partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till med

borgare och media är en fråga för respektive parti. 

Enligt reglerna för partistöd ska redovisningen innehålla: 

• Organisationsnummer för partiet 

• Partiföreningens stadgar 

• Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för 

innevarande år. 

• Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att 

ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet 

har använts. 

• Uppgift om partiföreningens bankgiro. plusgiro eller bankkonto. Bankkonto

uppgiften ska styrkas med bankkontobevis. 

• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

• Partiets kontaktperson avseende partistöd. 

Partierna ska också utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger 

en rättvisande bild av hur mottagaren av partistödet har använt det. Granskarens 

rapport över granskningen (granskningsrapport) ska bifogas redovisningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum 
2017-08-21 

JUst~rskrift 

§ 12 (forts.) 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att konstatera att samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt 

reglerna för partistödet. 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-09-26     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §118    Dnr: SN.2017.50   750  

 

Ej verkställda beslut 1:a och 2:a kvartalet 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. 

 

Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna rapportera alla 

gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 

då verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när 

ett beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan 

verkställighet. 

 

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport kring hur 

många beslut som inte har verkställts, samt även hur många beslut som inte har 

verkställts igen efter avbrott i verkställigheten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 2017-08-30 

kvartalsrapport individ 1 2017 

kvartalsrapport 1 2017 

Kvartal 1 sammanställning 

kvartalsrapport 2 Individ 

kvartalsrapport 2  

Kvartal 2 sammanställning  

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna samt överlämna statistisk 

redovisning till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen. 

 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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