
Från: Erik Andersson  
Skickat: den 14 december 2017 14:39 
Till: Tommy Stensson; Maria Thorup; Niclas Palmgren 
Ämne: Fråga till fritidsnämndens ordförande Tommy Stensson  
 
I  den infekterade debatten om nya simhallens placering samt om föreslagna idrottshallar säger ni i 
att frågan inte behöver tas upp i kommunfullmäktige, utan ligger på fritidsnämndens bord. Samtidigt 
tangerar frågeställningarna och den infekterade debatten även mer långsiktiga frågor i kommunens 
utveckling som borde ligga på kommunfullmäktiges bord, detta oavsett vad man anser i själva 
sakfrågan.  Borde ni inte passa ärendet till kommunfullmäktige? 
 
Med vänliga hälsningar  
Erik Anderson  
Skickat från min iPad 
 



Svar på fråga från Erik Anderson ang ärende bad- och sportanläggning

och när kommunfullmäktige får hantera frågan.

Ärendet ang bad- och sportanläggning är i detta läge en fråga för fritidsnämnden.

Fritidsförvaltningen har gjort en utredning och utifrån den har nu fritidsnämnden tagit beslut

om är att en förstudie ska göras. Fritidsnämnden har beslutat att förstudien ska göras med

utgångspunkt från att badanläggningen placeras i området Gisle. Förstudien kommer att

bygga på ett lokalprogram som fritidsnämnden ska arbeta fram. Förstudien kommer att ge

svar på flera funderingar, inte minst den ekonomiska investeringskostnaden. I det läget

kommer ärendet att prövas hela vägen till kommunfullmäktige och säkerligen med remiss till

olika nämnder.

Hanteringsförfarandetär helt i linje med den nya styrmodell som har antagits i kommunen.

Nämnderna har i den nya styrmodellen fullt ansvar för sina frågor och frågorna hanteras på

rätt nivå.

Gislaved 2018-01-11

TommyStensson

Fritidsnämndens ordförande
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Undertecknad begär härmed entledigande från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för AB Gislavedshus. 

Med vänlig hälsning 

Ingebert Magnusson 

Lyckhemsgatan 3 

332 33 Gislaved 

070-5913974 

e-post ibebert@hotmail.com 



Soe i a Idemokraterna 
FRAMTIDSPARTIET I GISLAVEDS KOMMUN 

Gislaved den 10 januari 2018 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Nominering till ordinarie ledamot i Gislaveds Hus AB 

Som företrädare för Socialdemokraterna vill jag göra följande nominering 
till ordinarie ledamot i Gislaveds Hus AB 

Till uppdraget nominera: 

Gislaved dag som ovan, 

Tommy Stensson L 
Kli ntens väg 2 
333 77 Burseryd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Valberedningens presidium 

Sammanträdesdatum 2018-01-12 

Fredag den 12 januari 2018 

Rose-Mari Moden (S), ordförande 
Lis Melin (M) 

Maria Thorup, sekreterare 

Lis Melin (M) 

Kommunstyrelsekontoret, 2018-01 -12 

A;~1k"ruuu 
Maria Thorup 

Paragraf 

Ordförande .... ... ... ..... ......... . . .. .... ..... ..... . ............... ... ........... . ... .. 

J"~~~~-- -- -

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Valberedningens presidium 

2018-01-12 

2018-01-12 

Valberedningens kansli 

.. J!t!.7~Z7···················· 
Maria Thorup 

Utdragsbestyrkande 

Paragraf 

Datum för 
anslags nedtagande 

Sida 
I (2) 



GISLAVEDS KOMMUN 

Valberedningens presidium 

Vb § I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdes datum 
2018-01-12 

Dnr: KS.20 18.3 

Fyllnadsval, ledamot i styrelsen for AB Gislavedshus 

Ärendebeskrivning 

Sida 
2 

Ingebert Magnusson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 
styrelsen för AB Gislavedshus 

Socialdemokraterna i Gislaveds har nominerat Tommy Stensson (S) som ny 
ledamot i styrelsen för AB Gislavedshus. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ingebert Magnusson (S), daterad den 15 december 2017 
Nominering från Socialdemokraterna i Gislaved, daterad den 10 januari 2018 

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Ingebert Magnussons (S) begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i styrelsen för AB Gislavedshus, samt 

att välja Tommy Stensson (S), Klintens väg, 333 77 Burseryd, som ny 
ledamot i styrelsen för AB Gislavedshus till och med bolagsstämman 2019. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatuvf 

I~ 
Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-12-18 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bm §187 Dnr: BM.2016.29 007

Revisionsrapport: Granskning av styrning och ledning inom bygg-
och miljönämnden
Uppföljning av bygg- och miljönämndens åtgärdsplan

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun granskade
PwC bygg- och miljönämndens styrning och ledning av verksamheten. I
revisionsrapport, daterad september 2016, framgår revisorernas
sammanfattning och bedömning. Granskningen visade att bygg- och
miljönämnden endast delvis säkerställde en ändamålsenlig styrning och ledning
av verksamheten.

Revisorerna önskade ta del av de åtgärder nämnden avsåg att vidta och bygg-
och miljönämnden beslutade den 15 december 2016, § 198 att anta en
åtgärdsredogörelse som överlämnades till kommunala revisorerna och PwC.

Revisorerna har begärt en uppföljningsrapport på åtgärdsredogörelsen.

Förvaltningschef Susanne Norberg har sammanställt ett förslag till yttrande och
redogör för vilka åtgärder som vidtagits och plan för verkställande av de
åtgärder som ännu ej är slutförda.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-04 - Bmau §154
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2017-12-14
Revisionsrapport Granskning av styrning och ledning inom bygg- och
miljönämnden
Protokoll 2016-12-15 - Bm §198_Svar med åtgärdsredogörelse

Bygg- och miljönämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag till yttrande, daterat den 14 december 2017,
med uppföljning av åtgärdsplanen

Expedieras till:
Kommunens revisorer
PwC/Carl-Magnus Stenehav



2017-12-14 1[2]

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225
332 80 Gislaved Gislaved www.gislaved.se

Yttrande till revisionen för uppföljning av bygg- och

miljönämndens åtgärdsplan, 2016-12-15, § 198

Nämnden har under perioden antagit tydliga tillsynsplaner som tar fasta på

antalet planerade tillsynsbesök, en uppskattning av antalet

tillståndsansökningar och anmälningar, och har utifrån dessa följt

verksamheten på ett tydligare och enklare sätt.

Arbetet med processkartläggningen/utvecklingen har tagit fart och flera

processkartläggningar är nu klara och arbetet med de resterande

processerna är klara inom kort (febr/mars). Arbetet har fördröjts något då

förvaltningen har sett ett stort värde i att koppla både handläggarnas

rutiner och dokumenthantering till processkartläggningen och det faktum

att vi inte har haft någon miljöchef på plats.

Fokus för arbetet har varit, och är, att förbättra verksamheternas syn på

myndigheten och öka servicen från myndigheten till alla medborgare och

verksamheter.

Även för övrigt utvecklingsarbete på förvaltningen gäller målsättningen att

öka tydligheten på varför myndigheten finns och att förklara varför besluten

ser ut som de gör, på ett enkelt och lättfattligt sätt. Detta innefattar allt

från en tydlig och klar tillsynsplan, korta, lättlästa och koncisa

tillsynsrapporter med symboler samt tydliga regler för när de skall skickas.

Tjänsteskrivelser och övrig kommunikation ska vara tydlig och enkel. En

stor del av detta är genomfört men det återstår fortfarande en del då vissa

förändringar innebär ”kulturkrockar”.

I samband med processkartläggningen har förvaltningen också tagit fram

nya rutiner och dokumentationsredovisningsmanualer för fakturering och

internkontroll. Det finns även en rutin för att vid bokslut redovisa hur

många av nämndens ärenden som blivit överklagade och vilket resultat det

blivit i samband med överprövning.

Nämnden har arbetat med att definiera relevanta ‘kritiska

kvalitetsindikatorer” för verksamheten. Dessa ska spegla kvalitén ur flera

olika perspektiv (medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare).

Nämnden har identifierat god tillsyn och god tillståndsprocess som två

kritiska kvalitetsfaktorer. Detta kommer att underlätta nämndens möjlighet

att fastställa specifika, mätbara mål och följa och utvärdera verksamheten

på ett relevant sätt.
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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225
332 80 Gislaved Gislaved www.gislaved.se

Förvaltningen har under lång tid haft för avsikt att varje år ha ett ärende på

nämndens januarisammanträde där man ser över delegationsordningen som

ska gälla för året. Detta har inte genomförts under 2017, bland annat på

grund av en vakant tjänst på miljöchefsbefattningen. Detta kommer istället

att ske februari/mars 2018.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-18     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §156    Dnr: BU.2017.111   2.1  
 
Ärendehanteringsrutiner barn- och utbildningsförvaltningen 
Information  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30, §394, att anta övergripande 
ärendehanteringsrutiner i Gislaveds kommun. Ärendehanteringsrutinerna har 
reviderats och antagits av kommunstyrelsen 2017-11-22, §334. 
 
I samband med kommunrevisionens granskning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut lämnades rekommendationer gällande nämndernas 
rutiner för uppföljning och bevakning av beslut. Som svar på revisionsrapporten 
beslutade barn- och utbildningsnämnden 2017-02-28, §18, att uppdra till barn- 
och utbildningsförvaltningen att dokumentera rutiner för systematisk 
uppföljning och bevakning av beslut. 
 
Utifrån de övergripande ärendehanteringsrutinerna har barn- och 
utbildningsförvaltningen gjort anpassningar som har tagit hänsyn till nämndens 
specifika förutsättningar. I ärendehanteringsrutinerna finns även rutiner för 
bevakning och återrapportering av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 
från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Barn- och utbildningschefen har 
antagit ärendehanteringsrutinerna 2017-12-14. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att informationen läggs till 
handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-30, §394. 
Kommunrevisionens skrivelse, daterad 2016-12-15. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-28, §18. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-22, §334.  
Övergripande ärendehanteringsrutiner i Gislaveds kommun, antagna av 
kommunstyrelsen 2016-11-30 och reviderade 2017-11-22. 
Ärendehanteringsrutiner barn- och utbildningsförvaltningen, daterat  
2017-12-14. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

  
 

Expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunens revisorer  
 
 



Ärendehanteringsrutiner 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 
Antagna av barn- och utbildningschefen 2017-12-14 



Internt 
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Beslutsprocessen övergripande 
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Inkommen 
handling 

Internt uppdrag 
Nämndsekreterare 

Avstämningsmöte 
Beredningsgruppen  

bun-kontoret 

Ärende till 
handläggare 

Beredningsgruppen 
bun-kontoret 

Tjänstemanna- 
beredning  

Beredningsgruppen 
bun-kontoret 

Presidieberedning 
Bun:s presidium  

Barn- och utbildningschef 
Nämndsekreterare 

Utskick Bunau 
Nämndsekreterare 

Bunau 
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Offentligt 
vid begäran 

Utskick 
Media 

Protokoll 
anslås 

Nämndsekreterare 

Pressträff 
Ordförande 

Torsdag samma vecka som bunau 

Före presidieberedning Måndag i samband med bun 

Onsdag 10 dagar innan bunau 

Samverkan/MBL ska vara klart 

Expedieras 

Protokoll 
anslås 

Nämndsekreterare 

Expedieras 

Ärendehanteringsprocess barn- och utbildningsnämnden 

Beslut om 
fortsatt  

hantering 



Ärendehanteringsrutiner 

• Ärenden uppstår antingen genom en handling som kommer in till barn- och 
utbildningsförvaltningen eller genom att en handläggare överlämnar ett ärende till 
nämndsekreteraren. Inkomna ärenden sammanställs på en bevakningslista där också 
ansvarig handläggare för ärendena skrivs in. Nämndsekreteraren kommunicerar med 
förvaltningschefen och bun-kontorets beredningsgrupp om tidsplan för ärenden som ska 
behandlas i Bunau/Bun. I tidsplaneringen av ett ärende ska det beaktas om ärendet ska 
behandlas vidare av Ks/Kf. En årsplan med inlämningstider finns för förvaltningen.  
 

• Ansvarig handläggare ansvarar för att en tjänsteskrivelse med underlag överlämnas inom 
utsatt tid. Barn- och utbildningschefen ansvarar för att samtliga ärenden behandlas på 
samverkansmöte BUN. Tjänsteskrivelsen ska vara skriven i ärendehanteringssystemet 
Castor och granskas vid avstämningsmöte med bun-kontorets beredningsgrupp. Vi är 
digitala men det är inte skäl för att det ska läggas med en mängd handlingar. Urvalet av 
handlingar som ska gå med ska vara väl avvägt och utgå från de förtroendevaldas behov 
för att kunna ta ställning i ärendet. Inget ska skickas med bara för att det är bra att känna 
till. 
 

 
 



Ärendehanteringsrutiner (forts) 
• Använd våra skrivregler, se webben under planer och styrdokument (regler). Det är 

viktigt att vi använder ett så vårdat, enkelt och lättbegripligt språk som möjligt. Undvik 
internt språk och förkortningar. Tjänsteskrivelsen blir ofta protokollstexten därför måste 
man tänka på att skriva så att även kommuninvånare som inte är insatta i ärendet kan 
förstå vad ärendet handlar om. Det är dock viktigt att påpeka att brödtexten i 
tjänsteskrivelsen ”ägs” av förvaltningen och att politiken fattar beslut om att-satserna. 
 

• På den politiska beredningen går man igenom aktuell föredragningslista för att tidsätta 
ärendena. Ordförande äger föredragningslistan och vilka ärenden som slutligt ska vara 
med. Nämndsekreteraren återkopplar till handläggarna. 
 

• Behöver underlag i ett ärende kompletteras  efter behandlingen i utskottet och inför 
barn- och utbildningsnämnden kommunicerar nämndsekreteraren det med 
handläggaren. 
 
 



Ärendehanteringsrutiner (forts) 
• Transparens och tillgänglighet under ett ärendes gång är en viktig demokratifråga. 

Utifrån det perspektivet är rutinen i Gislaveds kommun att beredningsförslag från utskott 
ska efter justering av protokollet vara tillgängliga för media och de som frågar efter det. 
Beredningsförslaget med tillhörande handlingar blir därmed allmänna.  
Sedvanlig sekretessprövning ska naturligtvis alltid göras.  
 
I detta sammanhang är det viktigt att förvaltningarna i sina tidsplaner kring ärenden 
beaktar eventuellt behov av information till t.ex. berörd personal.  
 

• Barn- och utbildningsförvaltningen återrapporterar kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden när uppdraget 
verkställts. Beslutet expedieras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.   
 

• Nämndsekreteraren skriver ut ärendelistor från ärendehanteringssystemet Castor två 
gånger om året med alla pågående ärenden för barn- och utbildningsnämnden. 
Nämndsekreteraren och handläggarna går igenom ärendena och avgör vad som kan 
avslutas och arkiveras. Denna rutin fungerar även som en systematisk uppföljning över 
vilka pågående ärenden som de har att hantera.  
 
  
 



GSLAVEDS 
KOMMUN 

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen har svarat Gislaveds kommuns revisorer avseende granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Kommunens revisorer vill förtydliga sitt missiv med anledning av kommunstyrelsens svar. 

Från revisionens sida vill vi klargöra att det inte är den poJitiska majoriteten som vi refererar till utan att 
majoriteten av kommunstyrelsens ledamöter även sitter i bolagsstyrelser och nämnder. 

Gislaved den 14 december 2017 

F7Io~un:~S~Visorer 

f -~ 

I 
Björn Martinsson 
Ordförande 
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Granskning av fordonshantering 
 

November 2017     2 av 17 
Revisorerna i Gislaveds kommun 
PwC 

 

Sammanfattning  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC genomfört en 

revisionsgranskning av fordonsutnyttjandet.  

Revisionsgranskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

 Har fastighets- och servicenämnden en ändamålsenlig styrning av kommunens 
fordon? 

Vår samlade bedömning är att fastighets- och servicenämnden delvis säkerställt en ända-

målsenlig styrning av kommunens fordon. Vi kan konstatera att det har vidtagits flertalet 

åtgärder för att förbättra styrningen av fordonsutnyttjandet på senare tid. I samband med 

granskningen är vår bedömning att det finns vissa brister och förbättringsmöjligheter bl.a. 

gällande kartläggning av fordonsbehovet för att säkerställa en effektiv fordonspark samt 

att den interna kontrollen behöver utvecklas. Se bedömningarna under respektive avsnitt 

för mer information.  

Vi grundar vår bedömning ovan på utvärderingen av granskningens kontrollmål enligt 
nedan. 

Kontrollmål Bedömning 

Verksamheten är tydligt organiserad och ansvaret 
fördelat för kommunens fordon 

Uppfyllt 

Riktlinjer för användning av kommunens fordon finns Uppfyllt 

Kalkyler och andra överväganden om bilar ska köpas 
eller leasas sker 

Delvis uppfyllt 

Rutiner för utbyte av leasingbilar finns och efterlevs Delvis uppfyllt 

Policy för kommunens upphandling av leasingbi-
lar/egna bilar vad avser säkerhet, utrustning, miljö etc 
finns och efterlevs?   

Delvis uppfyllt 

Behovet av fordon har kartlagts och fordonsparken 
uppfyller det kartlagda behovet 

Inte uppfyllt 

Nämnderna har för sin interna kontroll uppföljning av 
körjournaler, bensinförbrukning, volym, försäljning 
av bilar m.m. 

Inte uppfyllt 

  

Rekommendationer 

I syfte att förbättra verksamheten lämnas följande framåtsyftande rekommendationer: 

Vi rekommenderar nämnden att initiera en kartläggning över det faktiska behovet av for-

don i syfte att skapa en effektiv och ändamålsenlig fordonspark.  I denna kartläggning 

behöver även bilpoolens verksamhet beaktas. 

Vi rekommenderar att blanketten för anskaffningsbeslut av fordon revideras för att möj-

liggöra dokumentation av undantag från miljö- och säkerhetskraven. 
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Vi rekommenderar att nuvarande rutin för drivmedelskort samt att kreditlimiten på kor-

ten ses över. 

Vi rekommenderar att nämnderna och kommunstyrelsen överväger att genomföra upp-

följningar av inköp av drivmedel samt körjournaler för att stärka den interna kontrollen. 

Vi rekommenderar att den interna kontrollen avseende försäljning av fordon samt utbe-

talning av förskottsbetalad försäkring stärks. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Nämnderna ska enligt kommunlagen tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att 

verksamheten i övrig bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 

det viktigt att kommunens fordon är anpassade utifrån de behov som finns. För att möj-

liggöra detta är det viktigt att det finns ett system och regler för att bevaka vilka fordon 

som finns inom kommunen samt hur dessa nyttjas. Ur ett förtroendeperspektiv är det 

också viktigt att kommunens bilar används på ett korrekt sätt. Det finns rättsfall från 

Skatteverket som visar att den anställde kan beskattas utifrån dennes rätt att nyttja ett 

fordon. För detta krävs att Skatteverket kunnat visa att det funnits så kallad dispositions-

rätt. 

Kommunen använder sig av flertal transporter i sin verksamhet, vilka har inverkan på 

bland annat miljön. Med ökad kontroll av transporter kan miljöpåverkan förbättras. I mil-

jöbokslutet för år 2016 anges att körning med hyrbil och förvaltningsbil ökar medan re-

sande med bilpoolen minskar. Andelen miljöbilar behöver ytterligare öka. I den nya hand-

lingsplanen för klimat- och energistrategierna togs delmålet till 2017 att 69 % av fordonen 

ska ha 0 gram koldioxidutsläpp per kilometer och/eller vara fossilfria. 

Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen har revisorerna valt att granska rutiner för for-

donsnyttjande. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma fastighets- och servicenämnden har en ändamåls-

enlig styrning av kommunens fordonspark. 

 Har fastighets- och servicenämnden en ändamålsenlig styrning av kommunens 
fordon? 

1.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier utgör grunden för våra bedömningar: 

 Fullmäktiges mål och direktiv 

 Kommunallagen 6 kap 7§ 

 Interna riktlinjer ex fordonspolicy, riktlinjer för leasing, resepolicy 
  

1.4. Kontrollmål 
För att besvara revisionsfrågan kommer följande kontrollmål beröras: 

 Verksamheten är tydligt organiserad och ansvaret fördelat för kommunens 
fordon 

 Riktlinjer för användning av kommunens fordon finns 
 Kalkyler och andra överväganden om bilar ska köpas eller leasas sker 
 Policy för kommunens upphandling av leasingbilar/egna bilar vad avser säker-

het, utrustning, miljö etc finns och efterlevs?   
 Rutiner för utbyte av leasingbilar finns och efterlevs 
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 Behovet av fordon har kartlagts och fordonsparken uppfyller det kartlagda be-
hovet  

 Intern kontroll uppföljning av körjournaler, bensinförbrukning, volym, försälj-
ning av bilar m.m. 

1.5. Metod och avgränsning 
Granskningen har utförts genom intervjuer med områdeschef fastighets- och serviceför-

valtningen tillika fordonsansvarig, upphandlingschef, redovisningschef samt två verk-

samhetschefer inom socialförvaltningen och en verksamhetschef inom tekniska förvalt-

ningen.  

Som ett led i granskningen har en genomgång av centrala styrdokument och underlag så 

som fastighets- och servicenämndens reglemente, riktlinjer för fordon, rutinbeskrivning 

för hantering av drivmedelskort, internkontrollplan 2017 för fastighets- och servicenämn-

den, kalkyl för beräkning av månadskostnad för leasing, kommunens fordonsförteckning 

samt körjournaler.  

Inom ramen för granskningen har vi även genomfört stickprovskontroll bland de 20 for-

don som tankats mest under 2016. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

I avsnittet presenteras de iakttagelser som gjorts under granskningen kopplat till respek-

tive kontrollområde. Kontrollområdena är grunden för våra bedömningar och för att be-

svara revisionsfrågan. 

2.1. Verksamheten är tydligt organiserad och an-
svaret fördelat för kommunens fordon 

2.1.1. Iakttagelser 

Fordonshanteringen i Gislaveds kommun är organiserad inom fastighets- och serviceför-

valtningen. I reglementet för fastighets- och servicenämnden, antaget av kommunfull-

mäktige, 2016-12-15, framgår det bl.a. att nämnden ansvarar för städ, tvätt, transporter, 

bilpool. inkl cyklar, fordonsservice och övrig fastighetsservice. Inom fastighet- och ser-

viceförvaltningen finns det åtta medarbetare som arbetar med frågor som rör fordon och 

transporter. Två personer ansvarar för skötsel och tvätt av fordonen, det finns fyra förare 

som sköter transporter samt fordonsansvarig som har det övergripande ansvaret för for-

donshanteringen.   

Kommunstyrelsen har i maj 2017 fastställt riktlinjer fordon. Dessa riktlinjer skall tillgo-

dose behovet av tillgång till fordon, samt reglera fordonsinnehavet för förvaltningarna 

inom Gislaveds kommun samt den kommungemensamma bilpoolen. I kommunens rikt-

linjer för fordonshantering framgår det att fastighets- och serviceförvaltningen är opera-

tivt ansvarig för fordonssamordningen. Det framgår att det innebär att förvaltningen till-

handahåller fordon för kommunens förvaltningar samt ska tillgodose verksamheternas 

behov av fordon så långt som möjligt. Det betyder även att förvaltningen anskaffar och 

avyttrar personbilar och lätta lastbilar, hyr ut fordon till verksamheterna enligt tecknade 

internleasingavtal och ansvarar för hantering av fordonsskador. Förvaltningen ansvarar 

även för omflyttningar av fordon mellan förvaltningarna för att minska risken för övermil 

och för att optimera användningen av fordonen. De kommunala bolagen omfattas inte av 

kommunens riktlinjer och därav administrerar fastighet- och serviceförvaltningen inte 

deras fordon. 

Fastighets- och serviceförvaltningen ansvarar även för den kommungemensamma bilpoo-

len för korttidshyra av bilar och minibussar. Det finns även en möjlighet för förvaltningen 

att tillhandahålla bilvård genom städ, tvätt, inlämning för service, besiktning, däckbyte 

etc. om verksamheterna önskar detta, vilket då regleras i avtal.  

Socialförvaltningen är en av de förvaltningar som har valt att nyttja fastighets- och ser-

vicenämndens tjänst för fordonsskötsel medan andra förvaltningar som tekniska förvalt-

ningen valt att sköta detta själva. 

I riktlinjerna tydliggörs det vad som ingår i den månadshyra som förvaltningarna betalar 

(internleasing) till fastighets- och serviceförvaltningen. I månadshyran ingår följande; 

leasingavgift, moms, skatt, försäkringspremie, serviceavtal samt månadsavgift för kör-

journal. Dessutom ingår ett overheadpåslag för fastighets- och serviceförvaltningens ad-

ministration. Resterande betalas av respektive förvaltning, så som däck, drivmedel och 
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spolarvätska. Verksamheterna ansvarar för att bilarna bibehåller sitt marknadsvärde, hy-

rande förvaltning är ersättningsskyldig för sådant som påverkar marknadsvärdet. Enligt 

riktlinjen ska fastighet- och serviceförvaltningen i samband med intern omflyttning av 

fordon genomföra kontroll och dokumentera skador samt onormalt slitage. Kostnader 

som påverkar restvärdet betalas av hyrestagaren. 

Verksamheterna upplever att ansvarsfördelningen kring fordonshanteringen är tydlig. I 

samband med att ett behov uppstår tas i första hand kontakt med närmsta chef och efter 

godkännande tas vidare kontakt med fordonsansvarig på fastighets- och serviceförvalt-

ningen. I samband med att ett fordon ska köpas in får verksamheten en kalkyl på den be-

räknade internleasingkostnaden inkl. leasing, moms, skatt, service, försäkring och over-

headkostnad. 

2.1.2. Bedömning 

Verksamheten är tydligt organiserad och ansvaret fördelat för kommunens fordon  

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Vi bedömer att verksamheten är tydligt organi-

serad och ansvaret fördelat när det gäller kommunens fordon. Detta genom att riktlinjer 

fordon har tagits fram och beslutats av kommunstyrelsen. 

2.2. Riktlinjer för användning av kommunens for-
don finns 

2.2.1. Iakttagelser 

Under år 2016 fick fastighets- och servicenämnden i uppdrag av fullmäktige att se över 

fordonspolicyn för miljömässigt hållbarare samt säkrare fordon.  Enligt uppgifter fanns 

det tidigare ingen fordonspolicy, utan rutiner och regler för fordon grundade sig i ett 

kommunstyrelsebeslut från år 2010 som baserade sig på en utredning. I maj år 2017 antog 

kommunstyrelsen de nya riktlinjerna för fordon i Gislaveds kommun. Syftet med riktlin-

jerna är att tillgodose behovet av tillgång till fordon samt reglera förvaltningarnas for-

donsinnehav samt reglera den gemensamma bilpoolen. Riktlinjerna gäller ej för rädd-

ningstjänstens fordon.  

Något som tydliggörs i riktlinjerna är att kommunens fordon enbart får användas i tjäns-

ten. Samtliga fordon ska vara utrustade med elektronisk körjournal. Gällande kännedo-

men om riktlinjerna har vi i samband med granskningen noterat att det finns vissa oklar-

heter. Inom tekniska förvaltningen finns det sedan tidigare en vedertagen överenskom-

melse om att anställda kan låna ett fordon två gånger per år och arbetsredskap när man 

har behov av dem privat.  

Profileringen av kommunens bilar är inte enhetlig, utan det hänvisas till att kommunen 

inte beslutat om vilket färgval som ska gälla. Vissa förvaltningar har av tradition valt en 

specifik färg. Däremot ska samtliga bilar vara märkta med kommunens logotyp. I riktlin-

jerna framgår det att exempelvis socialförvaltningen inom vissa verksamheter har undan-

tag på krav från märkning. I samband med intervjuerna nämndes undantag exempelvis 

rörande känsliga ärenden.  

Något som även regleras i riktlinjerna är körsäkerhet, vård och underhåll, skadehantering, 

parkeringsskador, ersättningsbil samt däck. När det gäller körsäkerhet betonas det att 
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förare av kommunens fordon ska köra säkert, lagligt och med gott omdöme. Gislaveds 

kommun kräver av sina förare att de ska följa alla trafikregler vid körning i tjänsten. Nå-

got som framkommit i samband med granskningen är att medarbetare inom kommunen 

utan körkort har kört fordon och vållat krockar vid två tillfällen med påföljande försäk-

ringsärenden. 

Den verksamhet som använder ett kommunalt fordon ansvarar för att bilen servas, besik-

tigas, hålls ren samt är trafiksäkert och miljömässigt gott skick. Verksamheten ansvarar 

för att säsongsbyten av däck sker samt att skador anmäls till fordonssamordnaren. Service 

ska genomföras i enlighet med fordonstillverkarens intervaller, annars påverkas restvär-

det, en kostnad som belastar av hyresparten. Skötsel av fordonen kan köpas av fastighets- 

och serviceförvaltningen. Om en skada uppstår ska detta rapporteras i en skadeanmälan 

som skickas till fastighets- och serviceförvaltningen för hantering.  

2.2.2. Bedömning 

Riktlinjer för användning av kommunens fordon finns  

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Riktlinje för fordon har under året tagits fram 

med tydliga regler för kommunens bilar och lätta lastbilar avseende bl.a. användning, 

miljö- och säkerhetskrav, profilering, drivmedelskort. Därutöver har riktlinjer tagits fram 

gällande körsäkerhet, vård och underhåll, skadehantering, försäljning och kommunens 

bilpool.  

Vi rekommenderar att riktlinjerna fordon i högre utsträckning sprids inom förvaltningar-

na och att ansvariga verksamhetschefer tar sitt ansvar för att säkerställa gällande riktlinjer 

efterlevs. Vi har i granskningen noterat att tekniska förvaltningens personal har möjlighet 

att använda kommunens fordon för privat bruk. Det har även förekommit att kommunens 

personal kört fordon utan giltigt körkort och vållat fordonskrockar.  

2.3. Kalkyler och andra överväganden om bilar ska 
köpas eller leasas sker 

Nuvarande riktlinjer för fordon och den samlade organisationen för fordonshanteringen 

genomfördes utefter ett beslut i kommunstyrelsen 2010-06-08. Utgångspunkten till för-

slaget var bland annat att möjligheten att effektivisera upphandlingsprocessen samt att 

med riktlinjerna eftersträva att kommunens fordon används mer kostnadseffektivt. Ett av 

besluten som kommunstyrelsen fattade var att fortsätta leasa nya bilar till fast eller rörlig 

ränta där kommunen bestämmer restvärdet samt att centralisera fordonshanteringen och 

möjligheten omförflytta bilar mellan förvaltningarna. Kommunstyrelsen fattade då även 

beslut om att ingå i SKL Kommentus samordnade upphandling av fordon. 

Gislaveds kommun är ansluten till SKL Kommentus ramavtal för fordon 2015-04-13 – 

2019-04-12. Upphandlingen avser 17 leverantörer med 1200 försäljningsställen i Sverige. 

Ramavtalet innebär att kommunen enbart avropa fordon från de leverantörer och de for-

donsmodeller som ingår i ramavtalet genom förnyad konkurrensutsättning. Vid behov 

kan fordonstyper som inte ingår upphandlas separat.  
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Gislaveds kommun vagnpark finansieras i huvudsak genom finansiell leasing. Ramavtalet 

för fordonsleasing löper från 2015-10-07 – 2018-09-30 med möjligheten att förlänga av-

talet i två år. Det har inte genomförts kalkyler eller andra överväganden om bilar ska kö-

pas in eller leasas i samband med att upphandlingen genomfördes. Anledningen till detta 

är kommunstyrelsebeslutet som fattades 2010 om att fortsätta leasa bilar.  

I undantagsfall har kommunen köpt in fordon via investeringsbudgeten ex räddningsfor-

don, vilket är tillåtet enligt riktlinjerna.  

2.3.1. Bedömning 

Kalkyler och andra överväganden om bilar ska köpas eller leasas sker  

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. I samband med granskningen har vi kun-

nat konstatera att det inte görs överväganden om bilar ska leasas eller köpas in då kom-

munen valt att upphandla vagnparksfinansiering genom finansiell leasing. Vi har noterat 

att kommunstyrelsen fattat beslut om att kommunen ska leasa fordon och att man följer 

riktlinjerna för fordon i detta avseende. Vi bedömer emellertid att det behöver genomföras 

ekonomiska kalkyler och överväganden för att kommunen ska välja den mest ekonomiskt 

fördelaktiga lösningen, något som inte gjorts i samband med detta beslut. 

2.4. Policy för kommunens upphandling av leasing-
bilar/egna bilar vad avser säkerhet, utrustning, 
miljö etc finns och efterlevs?   

I intervju med berörda anges att fordonen behöver efterspegla verksamhetens behov men 

att de också måste följa fastställda miljö- och säkerhetskriterier. Kommunen har som am-

bition att ha en miljöprofil på sin bilpark. Det finns även en tydlig målsättning att for-

donsflottan ska vara fossilfri år 2020. I första hand ska fordon som uppfyller vägtrafik-

skattelagens miljöbilsdefinition anskaffas. För att uppnå kraven och målsättningarna 

kommunen fastställt har följande prioritetsordning fastställts för person- och transportbi-

lar under 3,5 ton: 

1. Elbilar eller plugg-in hybrider när behovet gäller resor inom kommunens geogra-

fiska område och där körsträckorna täcks inom ramen för elbilars räckvidd och 

laddmöjligheter.  

2. Bilar med gasdrift om tillgång finns på fordonets placeringsort  

3. Biodiesel eller annat förnybart bränsle om tillgång till det finns på fordonets place-

ringsort. 

4. Fordon med dieseldrift.  

 

Undantag från prioriteringen ovan kan göras vid särskilda behov av en annan typ av for-

don, för speciell utrustning, geografisk hänsyn eller då specialutrustning förvaras i fordon. 

Undantag ska motiveras skriftligt och beslutas av ansvarig för fordonssamordningen vid 

fastighets- och serviceförvaltningen.  

När det gäller säkerhet värnar kommunen om denna för att kunna erbjuda personalen en 

säker arbetsmiljö och skydd vid en eventuell olycka. Kommunens fordon ska erbjuda fö-

rare och passagerare ett bra skydd vid frontal- och sidokollisioner, därför måste alla per-

sonbilar och lätta lastbilar uppfylla kraven för Euro NCAP, 5 stjärnor. Av säkerhetsskäl 
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ska fordon i mellanklass prioriteras. Det framgår att vissa verksamheter har behov av for-

don med högre insteg av arbetsmiljöskäl, något som bör beaktas i samband med att krav-

specifikation tas fram. Det bör även samordnas med kommunhälsan. De säkerhetskrav 

som ställs på bilarna är: 

 ABS-bromsar  

 Sidokrockskydd  

 Airbag båda platser fram  

 Antispinn  

 Antisladd  

 Skydd mot whiplash skador  

 Vinterdäck med dubb  

 Alkolås/alkoskåp  

 Brandsläckare  

 Bränsledunk, bogserlina, startkablar, varningstriangel, reflexväst  

 Handsfree lösning för mobiltelefon  

Det lyfts även fram att annan utrustning så som gps, backsensor, lastgaller, automatisk 

öppning av bagagelucka m.m. kan vara nödvändig och befogad. Fyrhjulsdrift och/eller bil 

med högre markfrigång kan motiveras när behovet av resor är på mindre vägar i terräng 

eller i landsbygd.  

I samband med intervjuerna nämndes det att undantag från bestämmelserna rörande 

miljö och säkerhet görs och att det är verksamheternas behov som styr men att bestäm-

melserna i stort tillämpas. Enligt uppgift från fordonsansvarig har fordonen den utrust-

ning som krävs. 

Innan ett fordon införskaffas ska verksamhetsansvarig chef i verksamheten fatta beslut 

om detta, det finns en särskild blankett framtagen för ändamålet. Till beslutet ska en 

kravspecifikation läggas och eventuella undantag från miljö- och säkerhetskraven ska 

framgå.  

Något som framgår är att riktlinjerna för anskaffning av fordon är anpassade för de som 

beräknas köra mer än 1500 mil per år under hela hyresperioden. Beräknas en förvaltning 

nyttja en bil mindre hänvisas de till kommunens bilpool. Enligt riktlinjerna ska inför-

skaffning av fordon samordnas med fordonsansvarig och inköp genomförs med stöd av 

upphandlingsenheten. Enligt intervjuer med fordonssansvarig anges att så sker.   

I samband med granskningen har vi noterat att två fordon som avropats under år 2017 

inte lever upp till vägtrafikskattelagens miljöbilsdefinition, personbilarna är utrustade 

med fyrhjulsdrift. I samband med dessa avrop har undantag från miljökraven gjorts då 

behovet av fordonets utrustning inte gått att anskaffa enligt miljöprioriteringen i riktlin-

jerna. 

2.4.1. Bedömning 

Policy för kommunens upphandling av leasingbilar/egna bilar vad avser säkerhet, ut-

rustning, miljö etc finns och efterlevs  

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Det finns en policy för hur kommunen ska 

införskaffa fordon och den innehåller bestämmelser beträffande säkerhet, utrustning och 



Granskning av fordonshantering 
 

November 2017     11 av 17 
Revisorerna i Gislaveds kommun 
PwC 

 

miljökrav. I samband med granskningen har vi noterat att två fordon inte lever upp till de 

miljömässiga kraven, för dessa fordon har inte undantag från miljökraven dokumenterats. 

Vi rekommenderar att blanketten för anskaffningsbeslut av fordon revideras för att möj-

liggöra dokumentation av undantag från miljö- och säkerhetskraven. 

Vi rekommenderar nämnden att det säkerställs att fordonen lever upp till gällande säker-

hetskrav i samband med tvätt och annan service avseende bränsledunk, brandsläckare 

m.m. 

2.5. Rutiner för utbyte av leasingbilar finns och ef-
terlevs 

De leasingavtal som tecknas löper i regel på tre år och i undantagsfall i fem år. Val av av-

talslängd görs av fordonsansvarig på fastighets- och serviceförvaltningen. Restvärdet sätts 

med hänsyn till avtalstid och årlig körsträcka. I första hand byts fordonen ut efter tre år, 

men i de fall ett fordon fungerar bra kan en förlängning av avtalet ske. När hyresperioden 

närmar sig slut kontaktas verksamheten av fordonsansvarig inom fastighet- och service-

förvaltningen för diskussion om förlängning, nyanskaffning eller om behovet har föränd-

rats. Vid intervjuerna framkom det att rutinen efterlevs. 

 

Vid avyttring av fordon kan kommunen välja att lösa skulden/restvärdet på bilen i sam-

band med avyttring för att leasingspärren ska släppas av leasingbolaget. Detta innebär att 

ägandet av fordonet övergår till kommunen. När den gula delen av registreringsbeviset 

har erhållits kan fordonet avyttras och bilen säljs genom nätauktion via ett auktionsföre-

tag. Kommunen kan även välja att låta en auktionsfirma släppa leasingspärren. Försälj-

ningskostnad, arvode etc. avgår och nettot ska utbetalas till kommunen. Reavinsten eller 

reaförlusten tillkommer fordonssamordningen i kommunen. I avtalet med leasingbolaget 

framgår det att kommunen kan välja att själva avyttra fordonet låta leasingbolaget handha 

avyttringen.  

I samband med att ett fordon ska säljas gör fordonsansvarig en kontroll på bilen och det 

görs även jämförelser av andrahandsvärdet genom de databaser och tjänster som finns 

tillgängliga på nätet. Detta för att få en uppskattning om fordonets marknadsvärde. Enligt 

intervju med fordonsansvarig anges att försäljningspriset på auktionen och att värdejäm-

förelsesiterna brukar vara likvärdiga. Kommunen har enligt intervjuerna valt att avyttra 

fordonet själva med hjälp av två auktionsfirmor, kommunen har enbart upphandlat denna 

tjänst av en av auktionsfirmorna. 

2.5.1. Bedömning 

Rutiner för utbyte av leasingbilar finns och efterlevs  

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi bedömer att finns rutiner för utbyte av 

leasingbilar och att dessa delvis efterlevs. I samband med granskningen har det fram-

kommit att fordon avyttras genom en auktionsfirma som inte är upphandlad. 
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2.6. Behovet av fordon har kartlagts och for-
donsparken uppfyller det kartlagda behovet 

2.6.1. Iakttagelser 

Det har vid tidpunkten för granskningen inte genomförts en kartläggning av fordonspar-

ken och det kartlagda behovet.  

Upphandlingsenheten planerat att göra upphandlingar som resulterar i att kommunen 

tecknar ettåriga avtal med leverantörerna istället för att göra avrop med förnyad konkur-

rensutsättning flera gånger om året. En förutsättning för att kunna övergå till denna typ 

av arbetssätt är att en inventering och kartläggning av det fordonsbehov som finns i 

kommunen sker. Enligt fordonsansvarig anges att det är svårt att uppskatta det exakta 

behovet men att det går att förutse vilka av de nuvarande fordonen som kommer behöva 

bytas ut. Något som även framkommit i samband med granskningen är att alla förvalt-

ningar inte har en utsedd kontaktperson som samordnar och inventerar förvaltningens 

behov av fordon. 

I samband med granskningen har vi genomfört stickprov där vi tagit del av kommunens 

fordonslista och antalet körda mil. Enligt riktlinjer krävs att fordonet körs mer än 1500 

mil per år under hela hyresperioden för att det ska motivera inköp av fordon. För de verk-

samheter med ett behov som understiger 1500 mil per år hänvisas verksamheten istället 

till kommunens bilpool. Kommunens bilpool består av 16 bilar varav 12 är placerade vid 

kommunhuset i Gislaved, en i Broaryd, en i Mariagården, en i Gärdesko-

lan/Lundåkersskolan samt en bil i Gislow. I riktlinjerna nämns det även att interna om-

flyttningar av fordon kan göras för att minska kostnader och optimera fordonsutnyttjan-

det. 

Utifrån de uppgifter vi hämtat ur fordonsregistret framgår det att kommunen har 169 for-

don. Av dessa finns det uppgifter om aktuell mätarställning för 165 fordon. Enligt kom-

munens fordonsregister finns det 98 bilar som kör mindre än 1500 mil per år och av dessa 

är det 45 fordon som kör mindre än 1000 mil per år. Bland de fordon som gått mindre än 

1500 mil per år har socialförvaltningen 50 st, fastighets- och serviceförvaltningen 16, tek-

niska förvaltningen 20 st och resterande är utspritt bland kommunens övriga förvaltning-

ar samt räddningstjänsten.  

Den genomsnittliga körsträckan uppgår för de fordon med aktuell mätarställning till ca 1 

540 mil per år. Den genomsnittliga körsträckan för de tio fordon som kört minst uppgår 

till ca 390 mil per år och för de tio fordon som kört mest uppgår körsträckan till ca 4 200 

mil per år.  Den genomsnittliga körsträckan för de fordon som tillhör kommunens bilpool 

uppgår till ca 1500 mil per år. Insamling av körsträckor görs på samtliga fordon en gång 

per år via de elektroniska körjournalerna. 

I tabellen nedan framgår det vilka bilar som har använts minst under år 2016.  
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2.6.2. Bedömning 

Behovet av fordon har kartlagts och fordonsparken uppfyller det kartlagda behovet  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vi bedömer att det inte har gjorts någon 

kartläggningar om fordonsparken motsvarar kommunens behov av fordon.  

Utifrån en genomgång av fordonsregistret är vår bedömning att det finns skäl för att se 

över möjligheten att omflytta fordon mellan de grupper fordon som används mest och de 

som används minst. Vi bedömer vidare att det är alltför många fordon som understiger 

riktlinjernas krav om 1500 mil årligen. Endast 40 % av fordonen körs mer än 1500 mil 

årligen. 

Vi anser att det är av vikt att ytterst pröva varje förnyad leasingkontrakt mot det faktiska 

behovet av fordon.  

Vi rekommenderar nämnden att initiera en kartläggning över det faktiska behovet av for-

don i syfte att skapa en effektiv och ändamålsenlig fordonspark.  I denna kartläggning 

behöver även bilpoolens verksamhet beaktas.  

2.7. Intern kontroll uppföljning av körjournaler, 
bensinförbrukning, tankningsvolym, försälj-
ning av bilar m.m. 

2.7.1. Iakttagelser 

Fastighets- och servicenämnden tar årligen fram en internkontrollplan. Planen omfattar 

ett 20-tal kontrollmoment som bland annat avser attesteringar, besiktning av hissar och 

lyftanordningar, inköp, ekonomisk uppföljning och drivmedelskostnader. Av kontroll-

momenten har tre lett till åtgärder så som en översyn av inköpsrutinerna. Flertalet av de 

andra momenten har genomförts under året men inte lett till vidare åtgärder.  

 

Drivmedel 

Kommunen har, genom SKL Kommentus inköpscentral, tecknat ramavtal med 3 leveran-

törer avseende drivmedel. Ramavtalet består av tre upphandlingsområden; drivmedel 

(bensin, diesel etanol E-85), fordonsgas samt övriga produkter (smörjmedel, tillbehör och 

tvätt mm). Nuvarande avtalsperiod omfattar 2014-06-30 – 2018-06-29. Rabatter uppgår 

Biltyp Årsmodell Mätarställning 

km  

Genomsnittlig 

körsträcka/år km

Bränsletyp Tillhörande 

förvaltning

VW Caddy 2013 4 338 1 084 Gas
Fastighets- och 

serviceförvaltningen

Ford Focus kombi 2015 3 677 1 838 Diesel Socialförvaltningen

VW e-Golf 2015 7 528 3 764 El Bilpoolen

VW Caddy 2008 35 163 3 907 Gas Fritidskontoret

VW Caddy 2013 18 336 4 584 Gas Socialförvaltningen

Opel Vivaro Buss 2015 9 284 4 642 Diesel Socialförvaltningen

VW Caddy 2013 18 696 4 674 Gas
Fastighets- och 

serviceförvaltningen

Ford Focus kombi 2012 25 511 5 102 Etanol Socialförvaltningen

Skoda Octavia kombi 2016 5 209 5 209 Gas Socialförvaltningen

Renault Kangoo 2012 19 464 3 893 El
Fastighets- och 

serviceförvaltningen
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till 61 öre för bensin, 96 öre för diesel, 81 öre för E-85 på Statiol. OkQ8 lämnar 90 öre ra-

batt för bensin, 40 öre på diesel och 80 öre för E-85 samt 53 öre på fordonsgas. Qstar 

lämnar 10 öre i rabatt på bensin och 20 öre på diesel på stationen vid Ljungbyvägen 27, 

för övriga stationer lämnas ingen rabatt. Kommunen har även tecknat avtal med Preem 

där rabatt lämnas med 60 öre på bensin, 95 öre på diesel samt 60 öre på E-85. På faktu-

rorna framgår inte lämnad rabatt. Enligt fordonsansvarig sker det i dagsläget ingen kon-

troll av att kommunen får ta del av avtalade rabatter. Attest av fakturor sker i enlighet 

med attestreglementet, vilket innebär att den verksamhet som har tankat attesterar. Be-

slutsattest görs alltså av budgetansvarig chef för den verksamhet som nyttjar fordonet. 

Enligt riktlinjen ska fordon tankas med det primära bränsle som bilen är avsedd för. Varje 

fordon skall ha ett unikt drivmedelskort och tankning får inte göras på ett annat fordons 

drivmedelskort. Tekniska kontoret hanteringen av bensinkort innebär att det krävs två 

drivsmedelskort för att kunna tanka, ett fordonskort och ett personligt förarkort samt kod. 

Båda korten krävs för att kunna tanka. Inom socialförvaltningens krävs kod samt drivme-

delskort. I samband med granskningen har vi noterat att denna riktlinje inte följs då det 

unika drivmedelskortet för respektive fordon använts till att tanka flera olika typer av 

bränsle.  

Det finns en kreditlimit på drivmedelskorten. Detta gör att eventuell skada vid ett enskilt 

tillfälle begränsas. Efter samtal med leverantören har vi konstaterat att de begräsningar 

som finns i praktiken överstiger månadskostnaden på de flesta fordonen åtta gånger om, 

då begränsningen är 15 tkr per vecka och kort. Enligt riktlinjen ska drivmedelskort åter-

lämnas tillsammans med bilen för makulering. Det sker inte en systematisk genomgång av 

att drivmedelskort makulerats, däremot har förvaltningen efterfrågat sammanställningar 

över korten hos drivmedelsleverantörerna vid flera tillfällen för att inventera kortinneha-

varen och makulera de kort som inte nyttjas.  

Den uppföljning av drivmedel som sker avser kostnader och liter på respektive tankställe, 

vilken typ av bränsle som tankas för respektive fordon. Denna uppföljning görs inom ra-

men för fastighets- och serviceförvaltningens interna kontroll. Det har även genomförts 

kvartalsvis uppföljning av drivmedel för att säkerställa att miljöfordon tankas med det 

miljövänliga bränslet. I samband med dessa uppföljningar har fordonssamordnaren på-

mint de chefer som har fordon som tankas med en alltför låg andel miljöbränsle. I sam-

band med att uppföljningen av den interna kontrollen ska sammanställas kommer kost-

nad och förbrukning per fordon och km att färdigställas.  

 

Körjournal 

Kommunens fordon ska enligt riktlinjerna ha elektronisk körjournal. Vid intervjuerna 

framgick det att kommunens fordon är utrustade med elektronisk körjournal, dessa an-

vänds inte för att säkerställa systematisk obehörig nyttjande och följsamhet till säkerhets-

kraven. Enligt fordonsansvarig har kontroller skett avseende eventuella missbruk av for-

don. Fastighets- och servicenämndens uppföljning av drivmedelskostnader och förbruk-

ning per fordon och kilometer planeras vara färdigt till årsskiftet och kommer att omfatta 

samtliga fordon i kommunens fordonspark. 

 

När det gäller de enskilda förvaltningarna så har vi i samband med intervjuerna noterat 

att tekniska nämndens verksamheter inte genomför någon uppföljning av drivmedels-
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kostnader och användandet av fordon. Fastighets- och serviceförvaltningen ansvarar för 

och genomför uppföljningar för socialförvaltningen, vilket regleras i serviceavtalet, enligt 

fordonsansvarig. 

 

I samband med granskningens har vi genomfört stickprov på de fordon som har haft 

högst bränslekostnader. För att komplettera stickprovet och ge det en bättre validitet har 

vi även inkluderat körjournal och mätarställning i förhållande till det år bilen är tillverkat. 

Genom att jämföra de olika källorna har vi kunnat räkna ut den genomsnittliga förbruk-

ningen för de aktuella fordonen. Resultatet av stickprovet finns i tabellen nedan. Noter-

bart är att flera bilmodeller är med i stickprovet upprepade gånger, i de flesta fall är skill-

naderna i förbrukning små och beror med stor sannolikhet på körstil och vilken typ av 

trafik fordonet färdas i. Det finns ett exempel på två fordon av samma modell som skiljer 

sig avsevärt i förbrukning, det är VW T6 flak. Den ena bilen drar 1,08 liter milen medan 

den andra drar 2,04 liter milen. 

 
 

Vi har valt att inte inkludera tillverkarnas uppgivna bränsleförbrukning då dessa inte re-

flekterar den verkliga körcykeln. 

Försäljning av fordon 

Vid tidpunkten för granskningen har tolv bilar sålts under år 2017, av dessa har två bilar 

resulterat i en restskuld och resterande i en intäkt för kommunen. Totalt sett har försälj-

ningen av fordon inbringat 590 tkr i intäkter, innan avdrag för auktionsarvode, rest-

värde/skuld m.m. är genomfört, efter avdrag uppgår intäkterna till 54 tkr. När det gäller 

försäljning av bilar finns det i dagsläget inte någon systematisk kontroll för att säkerställa 

att intäkten för de sålda bilarna inkommer till kommunen. Det är endast fordonsansvarig 

som är delaktig i denna process.  

 

När det gäller försäkringar ska kommunen som försäkringstagare få tillbaka det för-

skottsbelopp som betalats för försäkringen i samband med försäljning. Kommunens för-

säkringsbolag har skickat ett samlingsbevis till Transportstyrelsen vilket innebär att samt-

Biltyp Årsmodell Mätarställ

ning mil

Körsträcka 

2016 i mil

Genomsnittlig 

körsträcka/år

Körsträcka  

körjournal 

2016

Förbrukning

Skoda Yeti 2014 12 576 8 560 4 192 8 591 0,79 liter/mil

Ford transit 2015 5 003 3 964 2 502 3 964 1,32 liter/mil

Ford focus kombi 2014 5 864 2 405 1 955 2 405 1,37 liter/mil

VW T6 flak 2016 2 486 2 439 2 486 2 439 1,08 liter/mil

Skoda Yeti 2012 14 345 3 524 2 869 3 524 0,72 liter/mil

VW T6 flak 2016 2 286 1 240 2 286 1 236 2,04 liter/mil

Mercede Sprinter 2014 8 695 2 142 2 898 2 142 1,1 liter/mil

Ford focus kombi 2014 6 172 1 519 2 057 1 523 1,4 liter/mil

Ford Focus 2014 7 500 1 818 2 500 1 818 1,18 liter/mil

Ford focus kombi 2014 4 804 1 529 1 601 1 530 1,35 liter/mil

Ford Transit flak 2006 23 910 1 610 2 174 1 610 1,28 liter/mil

Ford transit 

handikappsbuss
2015 2 669 1 146 1 334 1 146 1,51 liter/mil

Renault Traffic 

Passenger
2012 6 764 1 731 1 353 1 731 0,96 liter/mil

Renault grand 

passenger
2014 5 953 1 149 1 984 1 148 1,41 liter/mil

Skoda Yeti 2014 4 592 1 728 2 296 1 728 0,88 liter/mil
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liga fordonsändringar som sker på kommunens organisationsnummer automatiskt rap-

porteras till försäkringsbolaget, så som vid försäljning eller inköp av nytt fordon. För de 

fordon som inte har registreringsnummer så som truckar, åkgräsklippare och andra mo-

torredskap sker en manuell hantering av kommunens försäkringsansvarige. I samband 

med att faktura upprättas av försäkringbolaget i slutet på året regleras premien på de for-

don som avyttrats. Försäkringsbolaget lämnar en tydlig premieregleringsfaktura där till-

komna och återbetalda premier per fordon framgår. I samband med intervjuerna fram-

kom det att det i dagsläget saknas rutiner för att säkerställa att försäkringarna återbetalas. 

Kommunens försäkringsbolag har avviserat en höjning av kommunens försäkringspremie 

på grund av att kommunens fordon varit involverade i två trafikolyckor som resulterat i 

höga skadekostnader. Generellt sett har antalet olyckor och skador med kommunens for-

don ökat marginellt, enligt fordonsansvarig. 

2.7.2. Bedömning 

Intern kontroll uppföljning av körjournaler, bensinförbrukning, tankningsvolymer, för-

säljning av bilar.  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt.  

Vi bedömer att det inte sker en tillräcklig uppföljning för att säkerställa att kommunen 

erhåller korrekta drivmedelsrabatter. Vidare anser vi att kreditlimiten på drivmedelskor-

ten behöver justeras då dessa är omotiverat höga, en sänkning bör minska risken för oe-

gentligheter samt risker vid stöld. Vi rekommenderar även att det sker en systematisk 

genomgång av vilka drivmedelskort som Gislaveds kommun tecknat för att säkerställa att 

det inte finns drivmedelskort som inte längre ska gälla.    

Vi bedömer att drivmedelskorten inte använts som avsett, flertalet kort har använts för att 

tanka annat bränsle än vad som är möjligt att driva fordonet med. Detta kan signalera om 

att drivmedelskorten används på ett otillbörligt sätt alternativt används för olika fordon. 

Detta innebär att uppföljning och kontrollen av bränsleförbrukning blir missvisande. En-

ligt riktlinjerna ska korten vara personliga för respektive fordon.  

Vi ser ett behov av att samtliga nämnder gör uppföljningar av drivmedelskostnaderna i 

förhållande till dess körjournaler. I våra stickprov har vi kunnat konstatera att det i vissa 

fall finns avvikelser som bör utredas vidare. 

Vi bedömer att den interna kontrollen behöver utvecklas när det gäller försäljning av for-

don. Rutiner behöver dokumenteras och ytterligare personer behöver involveras i själva 

processen för att stärka den interna kontrollen. När det gäller försäkringarna bör det gö-

ras en årlig avstämning för att säkerställa att korrekt reglering/utbetalning sker till kom-

munen.  

Vi rekommenderar att riktlinjerna kompletteras med likvidhanteringen vid avyttring samt 

utbetalning av försäkringspremier samt att rutinen tydliggör den interna ansvarsfördel-

ningen. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-13     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §131    Dnr: TN.2017.86      
 
Information om ärendehanteringsrutiner för tekniska förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendehanteringsprocessen och tillhörande rutiner är en del i styrning och 
ledning av kommunen. Det är en viktig demokratifråga att ärendehanterings-
processen ger förutsättningar för transparens kring beslutsgången, tydlig 
rollfördelning mellan politik och förvaltning samt att underlag i 
beslutsprocessen är tillgängliga för förtroendevalda och invånare. 
 
Det är också väsentligt att processen ger utrymme för att kvalitetssäkra 
underlagen och ger en bra arbetsmiljö både för förtroendevalda och för 
förvaltningen. 
 
I samband med kommunrevisonens granskning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut lämnades rekommendationer gällande nämndernas 
rutiner för uppföljning och bevakning av beslut, december 2016. Som svar på 
revisonsrapporten beslutade tekniska nämnden att uppdra till förvaltningen att 
dokumentera rutiner för systematisk uppföljning och bevakning av 
kommunfullmäktiges beslut.   
 
Mot ovanstående bakgrund har en översyn gjorts av ärendehanterings-
processen med rutiner kring den och övergripande ärendehanteringsrutiner 
tagits fram. De övergripande riktlinjerna har beslutats av kommunstyrelsen den 
30 november 2016, reviderade 22 november 2017, och gäller för samtliga 
förvaltningar. Utifrån dessa har tekniska förvaltningen gjort anpassningar som 
har tagit hänsyn till nämndens specifika förutsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens brev, daterat 2016-12-15 
Tekniska nämndens beslut 2017-02-22, §19 (TN.2016.73) 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-22, §334  
Övergripande ärendehanteringsrutiner i Gislaveds kommun, antagna av Ks 
2016-11-30 och reviderade 2017-11-22 
Tekniska förvaltningens ärendehanteringsrutiner, antagna av tekniska 
förvaltningschefen 2017-12-04 
Tjänsteskrivelse till Tn 2017-12-13 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
 
att tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

  
 

Expedieras till: 
Kommunens revisorer 
Tekniska förvaltningen 
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Tekniska förvaltningen 

 
Antagna av tekniska förvaltningschefen 2017-12-04 
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Expedieras 

Protokoll 
anslås 

Nämndsekr. 

Expedieras 

Ärendehanteringsprocess tekniska nämnden 



Ärendehanteringsrutiner 

• Ärenden uppstår antingen genom ett ärende som kommer in till tekniska förvaltningen 
eller genom att en handläggare överlämnar ett ärende till nämndsekreteraren. Inkomna 
ärenden sammanställs på postlista där också ansvarig handläggare för ärendena skrivs in. 
Nämndsekreteraren kommunicerar med förvaltningschefen om tidsplan för ärenden som 
ska behandlas i Tnau/Tn. I tidsplaneringen av ett ärende ska det beaktas om ärendet ska 
behandlas vidare av Ks/Kf. En årsplan med inlämningstider finns för förvaltningen och ska 
följas. 
 

• Ansvarig handläggare ansvarar för att en tjänsteskrivelse med underlag överlämnas inom 
utsatt tid. Enhetschefen ansvarar för att ärendet är samverkat i de fall det krävs. 
Tjänsteskrivelsen ska vara skriven i ärendehanteringssystemet Castor och granskas vid 
avstämningsmöte med förvaltningschef och nämndsekreterare. Vi är digitala men det är 
inte skäl för att det ska läggas med en mängd handlingar. Urvalet av handlingar som ska 
gå med ska vara väl avvägt och utgå från de förtroendevaldas behov för att kunna ta 
ställning i ärendet. Inget ska skickas med bara för att det är bra att känna till. 
 

 
 



Ärendehanteringsrutiner (forts) 
• Använd våra skrivregler, se webben under planer och styrdokument (regler). Det är 

viktigt att vi använder ett så vårdat, enkelt och lättbegripligt språk som möjligt. Undvik 
internt språk och förkortningar. Tjänsteskrivelsen blir ofta protokollstexten därför måste 
man tänka på att skriva så att även kommuninvånare som inte är insatta i ärendet kan 
förstå vad ärendet handlar om. Det är dock viktigt att påpeka att brödtexten i 
tjänsteskrivelsen ”ägs” av förvaltningen och politiken fattar beslut om att-satserna. 
 

• På den politiska beredningen går man igenom aktuell föredragningslista för att tidsätta 
ärendena. Ordförande äger föredragningslistan och vilka ärenden som slutligt ska vara 
med. Nämndsekreteraren återkopplar till handläggarna. 
 

• Behöver underlag i ett ärende kompletteras  efter behandlingen i utskottet och inför 
tekniska nämnden kommunicerar nämndsekreteraren det med handläggaren. 
 
 



Ärendehanteringsrutiner (forts) 
• Transparens och tillgänglighet under ett ärendes gång är en viktig demokratifråga. 

Utifrån det perspektivet är rutinen den i Gislaveds kommun att beredningsförslag från 
utskott ska efter justering av protokollet vara tillgängliga för media och de som frågar 
efter det. Beredningsförslaget med tillhörande handlingar blir därmed allmänna. 
Sedvanlig sekretessprövning ska naturligtvis alltid göras.  
 
I detta sammanhang är det viktigt att förvaltningarna i sina tidsplaner kring ärenden 
beaktar eventuellt behov av information till t.ex. berörd personal.  
 

• Tekniska förvaltningen återrapporterar kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
uppdrag till tekniska nämnden när uppdraget verkställts. Beslutet expedieras till 
kommunstyrelsestyrelsen och kommunfullmäktige.   
 

• Nämndsekreteraren skriver ut ärendelistor från ärendehanteringssystemet Castor två 
gånger om året med alla pågående ärenden för tekniska nämnden. Nämndsekreteraren 
och handläggarna går igenom ärendena och avgör vad som kan avslutas och arkiveras. 
Denna rutin fungerar även som en systematisk uppföljning över vilka pågående ärenden 
som de har att hantera.  
 
  
 



Daterad 2017-08-21
Partistöd 2018 Partistöd Partistöd Totalt

Mandat grund mandat
M 11 29 269  236 544  265 813 
Fp 2 29 269  43 008  72 277 
C 6 29 269  129 024  158 293 
S 18 29 269  387 072  416 341 
V 1 29 269  21 504  50 773 
KD 2 29 269  43 008  72 277 
K 1 29 269  21 504  50 773 
Mp 2 29 269  43 008  72 277 
SD 6 29 269  129 024  158 293 
Totalt 49 263 424  1 053 696  1 317 120 



utbetalning Utbetalning Prisbasbeloppet för år 2017 = 44 800 kr.
Feb aug

132 907  132 907  Bruttobeloppet 928570
36 139  36 139  Grundstöd 131857
79 147  79 147 

208 171  208 171  Grundstöd per parti 14651
25 387  25 387 
36 139  36 139 
25 387  25 387  Mandatbundet stöd = 796713
36 139  36 139  Mandatbundet stöd per mandat
79 147  79 147 
658 560  658 560 

Bruttobeloppet 1317120
Grundstöd 263424

Grundstöd per parti 29269,33

Mandatbundet stöd= 1053696
Mandatbundet stöd per mandat



44800

16259

21504

Prisbasbeloppet för år 2017 = 44 800 kr.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-01-10 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §4 Dnr: KS.2017.161

Utbetalning av partistöd 2018

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 nya regler för kommunalt
partistöd. Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år.
Utbetalning sker i februari och augusti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta
om utbetalningen.

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt
att ta hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Enligt de
lokala reglerna för partistöd reduceras det mandatbundna stödet efter
respektive partis obesatta mandat. Parti anses ha obesatt mandat när
länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det mandatbundna stödet
reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att de inte kan
fastställa ledamot för mandat.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2018. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag
besatta.

Enligt reglerna för partistödet ska partierna senast den 30 juni redovisat hur
partistödet har använts. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31
december. Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport
inom föreskriven tid betalas inget stöd ut för nästkommande år.

Kommunfullmäktiges presidium behandlade den 25 augusti 2017 de
redovisningar som hade lämnats in från partierna och kunde konstatera att
samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för
partistödet. Detta meddelades fullmäktige den 26 oktober 2017.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25
september 2014
Beräkning av partistöd per parti för 2017 daterad den 21 augusti 2017.
Kommunfullmäktiges presidium den 21 augusti 2017, § 12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2017
Kommunstyrelsen den 13 december 2017, § 354

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att partistöd för 2018 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 21 augusti 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN  Sida 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) 

Kommunfullmäktiges presidium 

Sammanträdesdatum 

2017-08-21 

Plats och tid Kommunhuset Gislaved den 21 augusti 2017 kl. 08:30-09:00 
 

Beslutande Niclas Palmgren (M), ordförande 

Ylva Samuelsson (S) 

Inga-Maj Eleholt (C) 

 

Övriga deltagande Sandra Arvidsson, (sekreterare) 

 

Utses att justera Inga-Maj Eleholt 

 
Justeringens 
plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen måndagen den 4 september 2017 

 
Under- 
skrifter 

 
Sekreterare  ........................................................................................  Paragrafer       12-13 §§ 

Sandra Arvidsson 

  
Ordförande  ........................................................................................  

 

Niclas Palmgren 
 

  
Justerande .......................................................................................................................................... 

Inga-Maj Eleholt       

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Kommunfullmäktiges presidium 

 
Sammanträdesdatum 2017-08-21  

Datum för 
anslags uppsättande 

  Datum för  
 anslags nedtagande     

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens kontor 

  
Underskrift 

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

Maria Thorup 
   Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum  

 2017-08-21  
     

 

Justerares underskrift  Utdragsbestyrkande 

§ 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. 
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Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum  

 2017-08-21  
     

 

Justerares underskrift  Utdragsbestyrkande 

 § 12 (forts.) 

 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

 

 att  konstatera att samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt 

reglerna för partistödet. 

 

 Expedieras till: 

 Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum  

 2017-08-21  
     

 

Justerares underskrift  Utdragsbestyrkande 

 § 13 

 

 Övriga ärenden 

 

 Planering av länssammankomst för kommunfullmäktiges presidium  

 Gislaveds kommun. kommunfullmäktige presidium är ansvariga för att en länssam-

mankomst den 6 oktober 2017.   

 

 

 Erbjudan från Ätrans vattenråd 

 Ätransvattenråd EF utgörs av sju kommuner, industrier, vattenkraftbolag, LRF, Södra 

skog, Fiskevattenägarna, Naturskyddsföreningen, Lantbruk m.fl. samt har 

Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland som adjungerade 

medlemmar. 

 

Ätransvattenråd hanterar recepientkontrollen i Ätran och vattenfrågor som 

ryms inom EU.s vattendirektiv. Ätran vattenråd önskar att få komma till Gislaveds 

kommunfullmäktige och informera fullmäktiges ledamöter om vår verksamhet. 

 

Kommunfullmäktiges presidium tackar nej till erbjudandet från Ätrans vatten råd. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Förslag 2014-08-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument 
Dokumenttyp: Regler 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 

Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-xx-xx 

Ansvarig: Kanslichefen 

Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod 

Följas upp: Minst vart 4:e år 

  

 

 

 

 

 

 

Regler för kommunalt partistöd 
 

 

 

 

 

 

 

Dnr KS.2014.151 

 
 

 

 

 



 

 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd. 

 

I Gislaveds kommun ska därutöver följande gälla. 

 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Gislaveds kommun utgår till partier som är representerade i 

kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket 

kommunallagen. 

 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 

 

2 § Partistödets syfte 
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska 

partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin och stödet ska användas för 

politisk verksamhet med anknytning till Gislaveds kommun. 

 

3 § Grundstöd och mandatstöd 

Bruttobelopp 

Gislaveds kommun ska varje år fördela ett totalt belopp till de partier som är 

representerade i kommunfullmäktige som motsvarar antalet mandat i 

kommunfullmäktige multiplicerat med 60 % av basbeloppet för föregående år. 

 

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.  

 

Grundstöd 

20 % av bruttobeloppet ska fördelas lika mellan de i kommunfullmäktige 

representerade partierna. 

 

Mandatstöd 

Differensen mellan bruttobelopp och grundstöd ska fördelas lika mellan varje mandat i 

kommunfullmäktige. 

 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

 

Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti 

anses ha obesatt mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det 

mandatbundna stödet reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat 

att de inte kan fastställa ledamot för mandat. Reglering av i förskott utbetalat 

mandatbundet stöd görs i samband med näst kommande utbetalning. 

 



 

  

Partistöd utgår till dess att representationen i kommunfullmäktige upphör. 

Representation anses upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det 

behöver göras en ny sammanräkning. 

 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen 

av partistödet i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att partiet inte 

längre är representerat. Det partistöd som under året är utbetalat i förskott återkrävs 

inte.  
 

5 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 

kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument.  

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december varje år och ges in till 

kommunfullmäktige (kommunstyrelsekontoret) senast sex månader efter 

redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. 

 
Av redovisningen ska framgå: 

 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. 
Bankkontouppgiften ska styrkas med bankontobevis. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

 Partiets kontaktperson avseende partistöd. 
 

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om 

redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

 

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § första och andra styckena 

kommunallagen.  



 

  

 

 

6 § Årlig utbetalning 

Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i 

februari och augusti. Utbetalningen i februari avser januari – juni månad och 

utbetalningen i augusti avser juli – december månad. Utbetalning sker efter beslut av 

kommunfullmäktige i januari.  

 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 

inget stöd för nästkommande år. 



 

  

Kommentarer till reglerna 
(se även SKL:S kommentarer i cirkulär 14:12) 

 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt att ta 

hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Om det ska vara möjligt 

att avstå från att betala ut fullt partistöd till partier med ”tomma stolar” behövs en 

lokal regel för det. 
 

Enligt reglerna i § 4 kan det mandatbundna partistödet minska för partier som inte 

lyckas bemanna alla sina platser. Lyckas partiet inte bemanna någon plats 

överhuvudtaget kan också grundstödet dras in. Det är något som fullmäktige måste ta 

ställning till därav skrivningen i de två sista styckena i § 4 i förslaget till partistödsregler. 

 

4 § fjärde stycket innehåller en regel som gör det möjligt att förlänga partistödet för en 

viss period efter det att representationen upphört. Om kommunen vill ha en sådan 

avtrappningsregel och hur lång avtrappningstiden ska vara är en lokal fråga. Av lag följer 

dock att perioden inte får vara längre än ett år. Väljer man helt att avstå från en 

reglering kommer partistödet att upphöra samtidigt som representationen upphör. 

 

5 § Redovisning och granskning 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop. 

2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden. 

 

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 

bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta 

allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det 

som eventuellt sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att 

redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 

redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 

 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att 

stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. 

framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 

utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

 

6 § Årlig utbetalning 

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut 

kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. Hur 

partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare 

och media är en fråga för respektive parti. De handläggningsåtgärder som ingår i den 

sedvanliga beredningen inför ett beslut i kommunfullmäktige tar därför sikte på att i lag 

och lokala regler föreskrivna formkrav är uppfyllda. Har inte redovisning lämnats eller 



 

  

saknas en granskningsrapport (granskningsintyg) ska kommunfullmäktige besluta att 

stöd inte ska betalas ut.  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-01-25 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

(9) Dnr: KS.2018.1 1.7.3

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden

2017-12-18 §188 - Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021

Barn- och utbildningsnämnden
2017-12-18 §146 - Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021
2017-12-18 §149 - Avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg
och omsorg kvällar, nätter och helger f.o.m 1 januari 2018

Fritidsnämnden
2017-12-12 §66 - Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021

Kulturnämnden
2017-12-11 §36 - Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021

Överförmyndarnämnden
2017-12-14 §45 - Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021

Socialnämnden
2017-12-19 §160 - Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021

Lokala Yrkeskommittén i Jönköpings län
Skrivelse angående plåtslagarutbildning i Gislaveds kommun

Anderstorps Näringslivsförening
Skrivelse - Argument för en framtida fritidsanläggning i Mossarp



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-18     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §188    Dnr: BM.2017.11   012  

 

Planeringsdirektiv 2018 - kommunfullmäktiges beslut  

 

Ärendebeskrivning 

Under våren fastställs de yttre begränsningarna och målen för nämndernas 

budgetarbete genom beslut om ”Planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021”.  

 

Planeringsdirektivet innehåller bl. a. planeringsförutsättningar, vision, mål, 

uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 

2018 med plan för 2019-2021. Ett fastställande av planeringsdirektiv görs av 

fullmäktige i november för eventuella förändringar i förutsättningar för 

kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017, § 139 att uppdra till 

nämnderna att fastställa sina planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021 

senast den 31 december 2017, med de av fullmäktige beslutade förändringarna.  

 

Förvaltningschef Susanne Norberg redogör för bygg- och miljönämndens 

planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021, antaget av kommunfullmäktige. 

  
Beslutsunderlag 

Budget 2018 Kf beslut  

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att fastställa bygg- och miljönämndens planeringsdirektiv 2018, med plan 

2019-2021, med de av kommunfullmäktige beslutade förändringarna 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §146    Dnr: BU.2017.53   041  
 
Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 
Fastställande  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-06-19, §76 
att  godkänna planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 med undantag av 

investeringsbudget, daterat 2017-06-15 
att slutligt beslut om investeringsbudget fattas under hösten 2017 
att planeringsdirektivet ska kompletteras med kritiska kvalitetsfaktorer 

senast december 2017. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-30, §139 
att  ge i uppdrag till socialnämnden att öka kvaliteten i anhörigstödet. För 

detta uppdrag kompenseras socialnämnden med 750 tkr i höjd ram,  
att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 

gemensam distributionscentral för Gislaveds kommun. Utredningen ska 
omfatta en ekonomisk beräkning samt en tidplan för genomförandet och 
ett förslag på organisatoriskt upplägg samt en definition på vad 
närproducerat är för kommunen,  

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en gemensam 
kostorganisation i Gislaveds kommun med start 2019-01-01, inför 
kommunfullmäktiges behandling av planeringsdirektivet 2019 i maj 2018. 
Kostorganisationen ska organisatoriskt tillhöra fastighet- och 
servicenämnden,  

att  uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att bygga en 
solcellspark i den inköpta tomten i närheten av motorbanan,  

att  skrivningen i kapitel 6.2 Befolkningsutveckling och prognos ändras till: 
"Befolkningsprognosen för Gislaveds kommun innebär att folkmängden 
under prognosperioden 2015-2025 ökar från idag 29 574 med ca 160 
personer fram till 2025 med 29 734 personer. I en utblick mot år 2030 
väntas tillväxten ha avtagit något och befolkningen då uppgå till strax 
över 29 729 invånare. Framförallt är det en hög inflyttning under åren 
2015-2018 som ligger bakom den förväntade befolkningstillväxten. När 
denna sedan avtar väntas kommunen återgå till den nedåtgående trend 
som rådde dessförinnan. Prognosen tar hänsyn till Migrationsverkets 
prognoser. Det innebär att antagandena kring flyktinginvandringen såg 
annorlunda ut mellan åren. Därför görs ett antagande på att befolkningen 
2018 uppgår till 29 550 invånare. Prognosen för perioden 2015-2025 
innebär följande: Denna prognos utgår från förutsättningarna före 2015."  

att  10 miljoner kronor satsas på IT-infrastruktur,  
att  genomföra en emission i två steg under 2018 för satsningen på  

IT-infrastrukturen, först mellan Gislaveds kommun och Gislaveds 
kommunhus AB och därefter mellan Gislaveds kommunhus AB och 
Gislaveds Energikoncern AB,  

att  i två steg göra struktursatsningar på vård- och omsorgspersonal, 
2 miljoner kronor 2018 och 4 miljoner kronor 2019,  

att  prioriterade investeringen Johan Orre ändrar namn till Centrala 
förskolor i Gislaved,  

att  fastställa skattesatsen för 2018 i Gislaveds kommun till 22:13 kr,  
att  godkänna förslag till revidering av ”Planeringsdirektiv 2018 med plan 

2019-2021", daterat den 25 oktober 2017,  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §146 (forts.) 
 
att  uppdra till kommunstyrelsen att tekniskt justera ramarna efter fattade 

beslut av reviderat planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021, samt  
att  uppdra till nämnderna att fastställa sina planeringsdirektiv 2018, med plan 

2019-2021 senast den 31 december 2017, med de av fullmäktige 
beslutade förändringar.   

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-12-04, §90 
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att justera 

Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 enligt diskussioner förda på 
dagens sammanträde 

att överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat planeringsdirektivet enligt 
kommunfullmäktiges beslut, grunduppdraget har uppdaterats samt kritiska 
kvalitetsfaktorer har tagits fram. Planeringsdirektivet har även justerats utifrån 
diskussioner förda på arbetsutskottets sammanträde 2017-12-04. 
Planeringsdirektivet har daterats 2017-12-08. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-19, §76. 
Protokoll MBL 2017-11-28. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2017-11-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30, §139. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2017-12-04, §90. 
Förslag till Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021, daterat 2017-12-08. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021, daterat  

2017-12-08. 
 

Protokollsanteckning 
Centerpartiet vill hänvisa till sina yrkanden i kommunfullmäktige, men eftersom 
vi blev nedröstade där accepterar vi förvaltningens förslag till Planeringsdirektiv 
2018 med plan 2019-2021.  

 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten  
 
 



 

Planeringsdirektiv 2018 med plan 
2019-2021 - nämnd 

Barn- och utbildningsnämnden 
2017-12-08 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18, §146  
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1 Inledning 
Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Gislaveds 
kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 
  
Utblicken är det dokument som beskriver nämndens omvärldsanalys och ligger till grund för en mer 
långsiktig planering än planeringsdirektivet. I utblicken beskrivs ingen ekonomisk budget. Utblicken 
kommer att beslutas av nämnd i augusti. 

2 Gislaveds kommuns styrmodell 
Kommunfullmäktige antog 15 december 2016 en ny styrmodell. Gislaveds kommun styrmodell är ett 
samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning 
och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa att de politiska viljeinriktningarna får 
genomslag i verksamheterna. 
  
Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga 
styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med 
personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra 
verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. 
  
Uppföljning enligt styrmodellen rapporteras till nämnden fyra gånger per år. 
Styrmodellen illustreras av nedanstående bild.

 

3 Värdegrund 
Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter 
att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. 
  
Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I 
mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter. 
  
Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens mångkulturella 
profil. 
  
Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som inte 
äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 
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4 Vision  
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, 

  

5 Kommunfullmäktiges prioriterade målområden  

5.1 Barns lärande 

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. 
  
Barn- och utbildningsnämnden kommer förutom genom verksamheternas grunduppdrag bl.a. 
genomföra föräldrarutbildingar och utveckla arbetet inom familjecentralerna. 

Under året kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa genomförandet av den nya 
skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar. Tre 7-9-skolor ingår i ett treårigt program 
tillsammans med sex andra kommuner för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Insatserna syftar till 
att öka likvärdigheten och öka måluppfyllelsen. Inom de yngre årskurserna görs en satsning på 
arbetssättet ”Skriva sig till lärande” för att öka elevernas lärande och språkutvecklingen genom att 
kombinera pedagogik och digital teknik. 

Arbetet med studie- och yrkesvägledning med utgångspunkt från fastställd arbetsplan för studie- och 
yrkesvägledning kommer att vidareutvecklas och en framtidsplan för hur näringsliv och skola ska 
samverka kommer att införas. 

5.2 Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

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. 
  
Inom barn- och utbildningsnämnden har arbetet med giftfri förskola påbörjats och fortgår. Satsningen 
på en ökning av ekologiska livsmedel kommer att intensifieras. 

Gislaveds kommun är ledande inom användning av digitala lärverktyg och kommer göra ytterligare 
insatser för att vara i framkant inom området. 
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5.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

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. 
  
Inom barn- och utbildningsnämndens område sker samverkan mellan näringslivet och 
vuxenutbildningen genom riktade utbildningar inom yrkesvux och YH-utbildningar, för tillfället främst 
genom samarbete inom GGVV-regionen. 

Som redovisats under målområde ”Barns lärande” kommer nämndens arbetsplan för studie- och 
yrkesvägledning att vidareutvecklas och en framtidsplan för hur näringsliv och skola ska samverka 
kommer att införas. 

6 Nämndens grunduppdrag 

6.1 Grunduppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, 
ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800). 

Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan 
samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser 
samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala organisationens 
behov. 

Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten ingår 
också i nämndens ansvarsområde. 

Utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 
ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Verksamheten ska planeras och 
anpassas utifrån barnens olika behov och förutsättningar. 

Övergripande uppdrag och verksamhetsbeskrivning 

• Ökad måluppfyllelse är det övergripande långsiktiga målet. 
• Den pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling säkerställs genom att 

verksamheterna systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar 
utbildningen, från central nivå ner på enhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet 
dokumenteras. 

Förskola  

• Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. (Skollagen 8:2) 

• Förskola erbjuds barn från 1 år i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares 
arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov för sin utveckling. Omsorg erbjuds 
även inom pedagogisk omsorg och på kvällar, nätter och helger. Öppen förskola finns på 
familjecentralerna i Gislaved och Smålandsstenar. 
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Förskoleklass 

• Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 
utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (Skollagen 9:2) 

• Förskoleklass för sexåringar fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan. 

Fritidshem 

• Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med 
vårterminen det år då de fyller 13 år. 

• Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt 
för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter 
och social gemenskap. 

Grundskola 

• Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. (Skollagen 10:2) 

• Grundskolan är obligatorisk. 

Grundsärskola 

• Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje 
elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 
(Skollagen 11:2) 

• Särskolan ska låta varje enskild elev finna sin egna unika egenart och därigenom nå sin fulla 
potential och kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förmågor. 

Fritidsgård 

• Fritidsgården är en frivillig verksamhet för ungdomar mellan 12 och 18 år. Det är en öppen 
verksamhet som syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme åt ungdomars 
möten. 

Gymnasieskola 

• Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att 
den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och 
tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. (Skollagen 15:2) 

• I Gislaveds kommun ska det finnas ett stort utbud av nationella program för att möta 
individens och samhällets behov av utbildningsalternativ. 

Gymnasiesärskola 

• Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till 
varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 
gymnasieskolan. (Skollagen 18:2) 

• Särskolan ska låta varje enskild elev finna sin egna unika egenart och därigenom nå sin fulla 
potential och kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förmågor. 

Vuxenutbildning 

• Målet med den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 
lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka 
sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 
Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst 
utbildning ska prioriteras. 
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Musikskola 

• Musikskolan är en frivillig verksamhet som erbjuder alla barn från årskurs 3 möjlighet att 
sjunga eller spela ett instrument. De elever som är intresserade har möjlighet att ingå i 
kommunens olika orkestrar och körer. 

Nämnd och administration 

• Nämnd och förvaltning ansvarar för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt 
utvärdering och utveckling av verksamheten och verkar för god medborgarservice och 
framförhållning i beslutsfattandet. 

Gemensamma verksamheter 

• Programmets kostnader består i huvudsak av skolskjutsar och gemensamma verksamheter. 
• Skolskjutsarna ska uppfylla de krav som finns i riktlinjer för skolskjutsar och överenskommits 

i avtal mellan kommunen och entreprenören. 

Styrdokument 

Staten/Skolverket 

• Skollag 
• Förordningar 
• Föreskrifter 
• Läroplaner 
• Allmänna råd 

Kommun/Nämnd 

• Strategier 
• Policys 
• Program 
• Riktlinjer 
• Planer 
• Regler 

Barn- och utbildningsförvaltningen har cirka 1 400 medarbetare som bl.a. utgörs av pedagogisk 
personal, personal inom elevhälsa, kökspersonal och administration. Därutöver finns personal från 
andra förvaltningar för verksamhetsservice, som t.ex. lokalvård och vaktmästeri. 

Generellt sett finns stora rekryteringsbehov. Inom samtliga lärargrupper men också skolledare, 
elevhälsa och övriga grupper råder underskott av behörig personal. Nya strategier och 
handlingsplaner för kompetensförsörjning behöver tas fram. 

6.1.1 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Målgruppens perspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Lärande och resultat Barns/elevers utveckling i lärandet och godkända resultat. Alla 
elever ska utvecklas till sin maximala potential. 

Trygghet Barns/elevers och vårdnadshavares upplevelse av trygghet i 
verksamheterna. 

Delaktighet Barns/elevers inflytande och delaktighet, bl.a. avseende möjligheten 
att påverka undervisningen. 
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Verksamhetens perspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Systematiskt kvalitetsarbete Alla som arbetar i förskola och skola ska systematiskt och 
kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och 
utveckla verksamheten. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en 
förutsättning för att alla som arbetar i förskola och skola ska 
kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. 

Behörig och kompetent personal Lärare med lärarlegitimation och rätt behörighet för de ämnen de 
undervisar i samt kompetent personal för övriga befattningar i 
förskola och skola. 

Lärmiljöer Inkluderande lärmiljöer där barn och elever får ökad insikt i 
demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga 
och medskapande i förskola och skola. Personalen utvecklar såväl 
kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder och system för 
att åstadkomma goda förutsättningar för lärande. 
Lokaler och utemiljö av god standard som är utformade för den 
verksamheten som ska bedrivas.  
Utrustning och lärverktyg för ett modernt och digitalt lärande. 

Medarbetarperspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Ledarskap Arbetsplatsen präglas av ett tydligt och kommunikativt ledarskap. 

Delaktighet Inflytande och delaktighet i planering och genomförande av 
verksamhetens uppdrag. 

God fysisk och psykosocial arbetsmiljö Arbetsplatsen präglas av god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

Ekonomiperspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Rätt resursfördelning Nämndens resurser fördelas efter verksamheternas behov och 
uppdrag med hänsyn till barn- och elevgruppers olika behov och 
förutsättningar. 

Effektiv resursanvändning Nämndens verksamhet bedrivs med effektiv resursanvändning och 
med god ekonomisk hushållning. 

7 Mål och uppdrag 
 Nämndens Mål Beskrivning 

 
Skapa förutsättningar för en 
utvecklande och inkluderande lärmiljö. 

Ökat fokus på barnens och elevernas förutsättningar och mer 
heterogena elevsammansättningar. Utveckla det kollegiala lärandet 
genom bl.a. samlad kompetens. 

 

Effektivare organisation för att 
säkerställa att undervisning sker av 
behöriga lärare. 

För att kunna säkerställa en långsiktigt rättssäker och kvalitativ 
utbildning genomförs förändringar som ökar möjligheterna att skapa 
fokus på ökat lärande och måluppfyllelse samt rekrytering av behöriga 
och legitimerade pedagoger. 
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7.1 Uppdrag 

Uppdrag från: Uppdrag Slutdatum 

Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden ska öka samverkan med 
näringslivet. 

2018-12-31 

Inom barn- och utbildningsnämndens område sker samverkan mellan näringslivet och 
vuxenutbildningen genom riktade utbildningar inom yrkesvux och YH-utbildningar, för tillfället främst 
genom samarbete inom GGVV-regionen. 

Som redovisats under målområde ”Barns lärande” kommer nämndens arbetsplan för studie- och 
yrkesvägledning att vidareutvecklas och en framtidsplan för hur näringsliv och skola ska samverka 
kommer att införas. 

8 Planeringsförutsättningar 

8.1 Nuläges- och omvärldsbevakning 

Barn- och utbildningsnämnden: 

Under 2018 behöver särskild uppmärksamhet riktas mot att genomföra och säkerställa den beslutade 
och förändrade skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar. Beroende på utmaningen att 
rekrytera behörig personal till samtliga verksamheter behöver nya handlingsplaner och strategier 
utarbetas för att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. 

Som en följd av ökade krav och behovet av fokus på verksamhetens kärnuppdrag behöver barn- och 
utbildningsförvaltningens ledningsorganisation ytterligare förstärkas. Tillsammans med den förändrade 
skolorganisationen, satsningen på 7-9-skolorna med inriktning på inkluderande lärmiljöer och insatser 
i de tidigare årskurserna och förskolan på framförallt språkutveckling, kommer ett ökat fokus på ökad 
måluppfyllelse vara centralt. 

Fortsatta insatser för vidareutbildning av medarbetare för att bredda kompetens och behörighet är 
ett prioriterat område. Långsiktigt kan behov av att avsätta ytterligare budgetmedel bli nödvändigt. 

Under 2018 är sannolikheten stor att ytterligare nyanlända genom beslut om uppehållstillstånd och 
anhöriginvandring kommer bosätta sig i kommunen. Genom den ökning som skett de senaste åren 
inom verksamheten har ytterligare lokaler tagits i anspråk och en fortsatt utökning kommer ställa 
krav på såväl befintlig organisation som utökade lokalbehov. Långsiktigt behöver finansieringen av de 
utökade lokalbehoven säkras samtidigt som tillfälliga lösningar, framförallt beträffande lokalbehoven, 
kan bli nödvändiga. 

Eventuella riktlinjer om krav på mindre barngrupper i förskolan kan komma att innebära ytterligare 
behov av personal och lokaler. 

Förslag till utökad undervisningstid i ämnet Idrott och hälsa kan också innebära konsekvenser på såväl 
personalförsörjning som lokalutnyttjande av idrottslokaler. 

Planerade utbyggnader av förskolelokaler i Anderstorp och Gislaved är av hög prioritet. Planering för 
att utvidga skollokalerna inom F-6 skolorna i Anderstorp behöver påbörjas bl.a. för att möjliggöra en 
utveckling av undervisningen och stärka det kollegiala lärandet. Investeringsmedel avsatta i budget 
2018 avseende inventarier för planerade utbyggnader som inte kommer att vara färdigställda under 
2018 behöver reserveras för kommande år. 

Olika statsbidrag, framförallt de som är riktade, påverkar verksamheternas planering och nämndens 
prioriteringar. Statsbidragen är i stor utsträckning utformade utifrån och kopplade till kommunernas 
egna insatser och kan komma att styra såväl resurser som prioriteringar. 

Skolkommissionens slutbetänkande ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och 
likvärdighet” (SOU 2017:35) föreslår bl.a. en förändring av statsbidragen till grundskolan och 
elevhälsan. Konsekvensen av förslaget skulle innebära att förutsättningarna för att ta del av 
statsbidraget, som kan beräknas till cirka 30 miljoner kronor årligen för Gislaveds kommun, att inga 
förändringar av lärartäthet och elevhälsaorganisation i grundskolan är möjliga. 
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Elevernas och pedagogernas digitala kompetens i alla verksamheter (förskola, fritidshem, grundskola 
och gymnasieskola) kräver fortsatt kompetensutveckling som en följd av regeringens förtydliganden 
och förstärkningar i skolans styrdokument gällande stärkt digital kompetens. 

8.2 Övriga förutsättningar 

Utgångsläget för ramar 2018 är 2017 års nivå. Dessa har justerats med inflationsuppräkning på 2,3 % 
och 1 % i effektivisering årligen. Löneökningar kompenseras och justeras i efterhand av 
kommunstyrelseförvaltningen och kräver ingen ytterligare politisk behandling. Statsbidrag, fördelas 
efter höstpropositionen och justeras i efterhand av kommunstyrelseförvaltningen. 
Kapitaltjänstkostnader kompenseras 1 gång/år. 
 
Befolkningsprognosen för Gislaveds kommun innebär att folkmängden under prognosperioden 
2015-2025 ökar från idag 29 574 med ca 160 personer fram till 2025 med 29 734 personer. I en 
utblick mot år 2030 väntas tillväxten ha avtagit något och befolkningen då uppgå till strax över 29 729 
invånare. Framförallt är det en hög inflyttning under åren 2015-2018 som ligger bakom den 
förväntade befolkningstillväxten. När denna sedan avtar väntas kommunen återgå till den nedåtgående 
trend som rådde dessförinnan. Prognosen tar hänsyn till migrationsverkets prognoser. Det innebär 
att antagandena kring flyktinginvandringen såg annorlunda ut mellan åren. Därför görs ett antagande 
på att befolkningen 2018 uppgår till 29 550 invånare. 
 
Prognosen för perioden 2015–2025 innebär följande: 
Denna prognos utgår från förutsättningarna före 2015. 
  

 
Befolkningsprognos för barn och ungdomar 
- Antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med 20. 
- Antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år ökar med 270. 
- Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16–18 år ökar med 100. 
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Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 0-5,6-15 och 16-18 år 

 
Befolkningsprognos för äldre 
- Antalet yngre pensionärer 65–79 år ökar med 320. 
- De äldre pensionärerna 80 år och äldre ökar med 450. 
  
Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 65-79 och 80 år och äldre 

 
Befolkningsprognos för invånare i förvärvsarbetande ålder 
- Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19–64 år minskar med närmare 600 personer. 
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Faktisk folkmängd, prognos och utblick för befolkning i förvärvsarbetande och icke 
förvärvsarbetande åldrar 

 
För Gislaveds kommun betyder detta att invånarantalet i de åldrar som vanligtvis nyttjar mer av den 
kommunala servicen ökar, medan de som vanligtvis inte nyttjar den i samma grad minskar. 
  
Barn- och utbildningsnämnden: 

Befolkningsprognosen visar under prognosperioden på en mindre ökning av barnantalet inom 
förskolan. Inom grundskolan väntas en betydande ökning och även inom gymnasieskolan väntas ett 
ökat elevunderlag. Under 2016/2017 har en stor inflyttning av nyanlända skett. Detta har påverkat 
verksamheten både vad gäller den pedagogiska verksamheten och lokalutnyttjande. 

9 Budget 2018 

9.1 Budget 

Nämndens driftbudget 

tkr Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Nämndens budget 736 364 763 407 774 706 768 661 760 195 751 513 
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Nämndens budget fördelad på programområde 

Programområde Bokslut Budget Budget 

Nettokostnad, tkr 2016 2017 2018 

Förskola, pedagogisk omsorg 167 496 177 680 181 709 

Fritidshem 33 922 34 113 34 570 

Förskoleklass 14 671 16 712 17 140 

Grundskola 303 034 307 526 311 659 

Grundsärskola 12 087 12 737 12 854 

Fritidsgårdar 2 583 2 811 2 862 

Gymnasieskola 129 263 129 453 132 470 

Gymnasiesärskola 4 042 5 341 5 408 

Vuxenutbildningen 9 245 16 853 16 067 

Högskolan på hemmaplan 963 964 977 

Musikskolan 14 407 14 666 14 916 

Nämnd och administration 11 044 12 720 12 342 

Gemensamma verksamheter 33 607 29 795 29 696 

Verksamhetsövergripande åtgärder  2 036 2 036 

Totalt 736 364 763 407 774 706 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget budget 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investeringsram 15 347 13 500 17 200 15 700 14 300 14 300 

9.2 Nyckeltal 

 Utfall Planering Planering 

 2016 2017 2018 

Nettokostnad/barn i förskola 109 704 115 828 116 257 

Nettokostnad/barn i fritidshem 28 944 30 871 31 285 

Nettokostnad/barn i förskoleklass 41 561 48 023 49 324 

Nettokostnad/elev i grundskola 92 276 93 958 93 172 

Nettokostnad/elev i grundsärskola 389 903 424 567 428 467 

Nettokostnad/elev i gymnasieskola 117 405 110 928 110 116 

Nettokostnad/elev i gymnasiesärskola 155 462 166 906 169 000 

Nettokostnad/elev i vuxenutbildning 12 613 42 133 40 168 

Nettokostnad/elev i musikskola 10 981 9 166 9 323 
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10 Konsekvenser av planeringsdirektiv 
Kommunfullmäktiges beslut om en årlig effektivisering med 1 % innebär för 2018 justeringar inom 
vuxenutbildningen där bedömningen är att riktade statsbidrag minskar eventuella effekter. Inom 
grundskolan och förskolan kommer vissa justeringar av ledningsresurserna att ske genom en 
omläggning från skolornas interna ledningsresurser till övergripande stödfunktioner. Förändringen 
innebär långsiktigt en minskning av cirka fem årsarbetare. En effektivisering av hanteringen av 
studiehandledning i modersmål minskar årskostnaden motsvarande cirka tre årsarbetare. Färre 
interkommunala elever ger kostnadsminskning med cirka 1 miljon kronor. 

Effekterna av effektiviseringarna utifrån planeringsdirektivet för 2018 bedömer nämnden vara ringa 
för verksamheterna. Inför den kommande treårsperioden behöver dock mer omfattande förändringar 
ske för att möta de beslutade planeringsdirektiven. Beträffande planeringsdirektiven avseende 
kommunfullmäktiges mål kommer dessa omhändertas som redovisats under respektive område. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-18     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §149    Dnr: BU.2017.85   047  
 
Avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg 
kvällar, nätter och helger fr.o.m. 1 januari 2018  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-01, §81, att fastställa avgifter för 
förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger, 
fr.o.m. 1 juli 2015, samt att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att årligen 
justera avgifterna enligt Skolverkets uppgifter. 
 
Enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet ska Skolverket senast den 
1 oktober året innan bidragsåret lämna uppgift om högsta avgiftsgrundande 
inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad.  
 
Skolverket har meddelat att högsta avgiftsgrundande inkomst per månad 2018 
höjs till 46 080 kronor (1 januari 2017, 45 390 kronor) samt högsta 
avgiftsbelopp per månad. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att avgifterna justeras från och med 
1 januari 2018, samt att informera kommunfullmäktige om justeringen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-12-04, §93, 
föreslå  
att justera avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg 

kvällar, nätter och helger från och med 1 januari 2018, enligt förslag 
daterat 2017-11-23 

att informera kommunfullmäktige om justeringen. 
 
Beslutsunderlag 
Avgiftsnivåer 2018 meddelade av Skolverket 2017-11-21. 
Tjänsteskrivelse, daterat 2017-11-23. 
Avgifter fr.o.m. 2018-01-01, daterad 2017-11-23. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2017-11-30. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-04, §93. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att justera avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg 

kvällar, nätter och helger från och med 1 januari 2018, enligt förslag 
daterat 2017-11-23 

att informera kommunfullmäktige om justeringen. 
  
 

Expedieras till: 
Samtliga områden 
Kommunfullmäktige  
 
 



 2017-11-23 

 

 

AVGIFTER  
Enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet, §§ 3-5a 

Avgiften är beroende av hushållets bruttoinkomst. Hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst är 
46 080 kronor per månad. Vid inkomster över 46 080 kronor debiteras den högsta avgiftsnivån, så 
kallad maxtaxa. Avgiften är densamma oavsett barnets vistelsetid.  
 
 
AVGIFT FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK 
VERKSAMHET (PEDAGOGISK OMSORG OCH OMSORG KVÄLLAR, NÄTTER 
OCH HELGER) 
Gäller fr.o.m. 2018-01-01 
 Avgift 

förskola och annan 
pedagogisk verksamhet 

Avgift 
i allmän förskola och 

tillsynsbehov 

Avgift 
 fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet 
 Procent av 

inkomsten 
Högsta avgift 

kr/mån 
Procent av 
inkomsten 

Högsta avgift 
kr/mån 

Procent av  
inkomsten 

Högsta avgift 
kr/mån 

 
Barn 1 
 

 
3 % 

 
1 382 kr 

 

 
2,1 % 

 
974 kr 

 

 
2 % 

 
922 kr 

 
 
Barn 2 

 
2 % 

 
922 kr 

 

 
1,4 % 

 
645 kr 

 

 
1 % 

 
461 kr 

 

 
Barn 3 
 

 
1 % 

 

 
461 kr 

 

 
0,7 % 

 

 
323 kr 

 

 
1 % 

 
461 kr 

 
 
Barn 4 

 
Ingen avgift 

 

 
0 kr 

 
Ingen avgift 

 
0 kr 

 
Ingen avgift 

 
0 kr 

Lovplats 
på 
fritidshe
m 

      
50 kr per dag 

 

 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18, §149 
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Fritidsnämnden 

lusterares sigJtur 

-;;:::- Il t\ 

Fn §66 

Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Dnr: FN.20 17.33 

Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 

Ärendebeskrivning 

000 

Sida 
S( 15) 

Fritidsnämnden fattade (2017-06-13) beslut om planeringsdirektiv 2018 med 
möjlighet till komplettering av kritiska kvalitetsfaktorer. 

Fritidsförvaltningen har sedan beslutet arbetat med kritiska kvalitetsfaktorer 
och tagit fram indikatorer som kontinuerligt ska mätas och följas. 
Planeringsdirektiv 2018 är nu kompletterat med de kritiska kvalitetsfaktorerna. 

Ekonomienheten har också uppdaterat siffrorna för planeringsdirektiv 2018. 
Det handlar om tekniska justeringar såsom lön samt principiell förändring 
avseende kapitalkostnader. 

Beslutsunderlag 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående revidering och komplettering av 
planeringsdirektiv 2018 daterad 2017-11-21 
Planeringsdirektiv - kompletterat kkf, daterad den I december 2017 
Protokoll 2017-1 1-28 - Fnau §S4 

Fritidsnämnden beslutar 

att godkänna kompletteringar och justeringar av planeringsdirektiv 2018. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden 

Kn §36 

Sammanträdesdatum 
2017-12-11 

Dnr: KN.2017.16 

Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 

Ärendebeskrivning 

000 

Sida 
2(12) 

Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade 
styrdokumentet för Gislaveds kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 

Utgångsläget för ramar 2018 är 2017 års nivå. Dessa har justerats med 
inflationsuppräkning på 2,3 % och I % i effektivisering årligen. Löneökningar 
kompenseras och justeras i efterhand av kommunstyrelseförvaltningen och 
kräver ingen ytterligare politisk behandling. Statsbidrag, fördelas efter 
höstpropositionen och justera i efterhand av kommunstyrelseförvaltningen. 
Kapitaltjänstkostnader kompenseras en gång per år. 

För 2018 innebär det att kulturnämndens driftsbudget uppgår till 33 929 
tkr och investeringsbudgeten omfattar 2 470 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förslag Planeringsdirektiv Kulturnamnden, daterad den 28 november 2017 
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2017 

Kulturnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska uppföljningen per 30 november 2017, 

att fastställa förslag till planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021, 
daterad den 28 november 2017, samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda förutsättningarna för att arbeta 
med TILT-metoden, en samverkansmodell mellan kultursektorn och 
näringsliv. 

Expedieras till: 
Kulturchefen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 

Utdra~sbestYrkande 
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Överförmyndarnämnden 

Öf§4S 

Planeringsdirektiv 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdesdatum 
2017-12-14 

Sida 
2(4) 

Överförmyndarsnämndens förslag till planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-
2021 för överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 för 
överförmyndarnämnden 

Överfc:irmyndarnämnden beslutar 

m godkänna kompletteringar och justeringar av planeringsdirektiv 2018, 
samt 

att följa upp kostnaderna för godmanskap för ensamkommande barn, då det 
saknas täckning för de beräknade kostnaderna. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 

Justerares signatu:..;,,4 / _ Utdragsbestyrkande 

/3 ~ 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-19     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §160    Dnr: SN.2016.95   042  

 

Planeringsdirektiv 2018  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fattade den 20 juni 2017 beslut om planeringsdirektiv för budget 

2018 inkl investeringsbudget.  

 

Kommunfullmäktige fastställde 30 november 2017 planeringsdirektivet för 2018 

vilket innebär en justering av nämndbidraget beroende på bland annat 

löneökningar, arbetsgivaravgifter och statsbidrag. Dessutom fattade 

kommunfullmäktigebeslut om att tillskjuta 750 tkr för kvalitetsökning av 

grunduppdraget avseende anhörigstöd. Planeringsdirektivet är justerat utifrån 

fullmäktiges beslut.  

 

Utifrån årsprognosen för 2017 har 10 mnkr omfördelats till programområde 

funktionshinder och stöd. Intäkter från statliga ersättningar har räknats in i 

budgeten och på det sättet ökat fördelningsutrymmet med 6 mnkr och 4 mnkr 

har omfördelats från ledning-och styrningsbudgeten. 

 

När KS fattat beslut om fördelning av de schabloniserade  ersättningarna för 

flyktingmottagandet kan ytterligare omfördelningar mellan programområdena 

behöva göras. Enligt kommunstyrelseförvaltningen kommer ärendet tas upp för 

beslut i början av 2018.  

 

Förvaltningen har under hösten arbetet vidare med den nya styrmodellen vilket 

innebär vissa justeringar av de kritiska kvalitetsfaktorerna (KKF:er). Dessa är 

inarbetade i underlaget och kommer gås igenom på nämnden.  

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens arbetsutskott den 5 december Protokoll 2017, § 82 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2017  

Planeringsdirektiv - Socialnämnden 171215 

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att fastställa planeringsdirektivet för 2018 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Socialförvaltningens chefer 

 

 

 



LolQla Yrkeskom·mitten i JÖR.köp'ings J~n 

~ 
GISLAVEDSk,:u 

ANKO/,I 

2017-12-21 

Från Plåt & Vent yrkesnämnd, Lokala yrkeskornmitten för Jönköpings län. 

Vi som branschorganisation inom byggnadsplåt- och ventilation har fått kännedom om Gisla
veds gymnasieskolas negativa förhållningssätt gällande att erbjuda bygg- och anläggnings
programmets plåtslageriinriktning till intresserade elever. 

Plåtslageribranschens rekryteringar sker i princip helt och hållet från gymnasieskolan. Redan i 
dag råder stor brist på plåtslagare i hela landet och en elev med den kompetensen är i praktiken 
garanterad jobb direkt efter utbildningen. Dessutom vet vi av erfarenhet att dessa elever oftast 
stannar kvar på hemorten, och de får anställning och betalar skatt direkt efter studenten. 

Därför ser vi mycket negativt på att det i Gislaved saknas möjlighet för elever att kunna utbilda 
sig inom plåtslageriyrket. Yrkets möjlighet att leva vidare i regionen är beroende av att det finns 
en gymnasieutbildning på lokal nivå. 

I teorin finns visserligen altemativet för elever att bosätta sig på annan ort för att få sin utbild
ning, men vi vet avelfarenhet att elever endast väljer att utbilda sig inom plåtslageri när ut
bildningen finns nära hemOlten. Så detta alternativ finns endast i teorin. 

Därför är vår förhoppning av Gislaveds kommun tänker om och erbjuder inriktningen 
plåtslageri för de elever som så önskar, och vi som yrkesnämnd hjälper gärna till och besvarar 
eventuella frågor som kan uppkomma. _ ~ 

p..~ ~~ 
Göran Reinholdsson 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

Camilla Kjellsson 
Plåt & Ventföretagen 



   Kommunalfullmäktige i Gislaved kommun 

   Att; Niclas Palmgren, Marie Johansson 

 

Då vi finner det viktigt att våra politiker följer beslutade planer, vill vi på förekommen anled-

ning komplettera med nedan argument, som saknas i den av fritidsnämnden framtagna ut-

redningen gällande placering av en gemensam badanläggning, och som i förlängningen 

skulle bidra till att orterna Gislaved och Anderstorp förenas. 

 

Invånarantalet i Gislaveds Kommun uppgår till ca 30 000 medborgare. Ca hälften, alltså 15 000 

medborgare har sitt boende i tätorterna Anderstorp och Gislaved med ca 5 km avstånd till 

varandra. Vi finner det därför logiskt att kommunalfullmäktige, i sin översiktsplan av december 

2016, fattat beslut om att orterna skall samordnas. 

  

Med utgångspunkt från att detta beslut skall verkställas, kan följande argument om en fram-

tida fritidsanläggning i Mossarp tillföras; 

Västbo Fritidscenter 
- Avståndet mellan orterna överbryggar all annan argumentation om närhet till andra 

kommunorter, som under alla omständigheter måste transportera sig på något vis. 

- Från föreslagen plats, alltså söder om gamla 27:an mellan Törnabo och kolonilotterna, 

når man samtliga 15 000 medborgare inom 10 km.  

- Avståndet från samma plats och till orternas skolor är som längst ca 4 km, vilket mot-

svarar en cykeltransport på 10-15 minuter (dessutom finns, vad vi förstått, inget sche-

malagt bad på gymnasiet). Belyst cykel/gångväg finns redan idag mellan orterna.  

- Länstrafiken har regelbunden trafik som passerar 4 ggr/timma åt vardera hållet och är 

långt från överbelastad, men skulle sannolikt bli bättre nyttjad. Man kan till och med 

leka med tanken att platsen kan bli knutpunkten för lokala busstrafiken. (befintlig knut-

punkt har ingen logisk anledning att ligga där den ligger) 

- Avfarten från 27:an vid Henja, ger en effektiv åtkomlighet för fjärran tillresande, inte 

minst för medborgare från kommunens norra delar, som samtidigt slipper trassla sig 

in i någon tätortstrafik. Det råder heller ingen brist på ytor för anläggning av parke-

ringsplatser vid platsen. 

- GARK ridanläggning, och Brukshundsklubben ligger inom gångavstånd.  

- Räddningscentralens personal får direkt närhet till faciliteterna.  

- Ovan nämnda argument talar för att god beläggning på anläggningen går att uppnå 

under alla öppettider. 

 

Andra fördelar med en gemensam etablering i Mossarp;  

- Befintliga anläggningar i både Anderstorp och Gislaved kan vara i drift fram till dess att 

den nya står klar, och eftersom man talar om 10-årsperspektiv, kan man i lugn och ro 

och allteftersom, prospektera och bygga utan att det för den delen stör skolornas och 

idrottsföreningars verksamheter under byggtiden. Därefter kan man med relativt små 

medel bygga om befintliga simhallar till träningslokaler ämnat för lokala idrottsaktivi-

teter, som inte kräver läktare etc. 



- En framtida multiarena, som kan vigas åt större publikkrävande evenemang och täv-

lingar välkomnas, och även denna bör då i linje med visionen byggas i Mossarp. 

- Här finns enorma möjligheter för framtida kompletteringar med allt från ishall till 

motionsspår, fotbollsplaner, etc. som på sikt kunde bli ett komplett fritidscenter, vil-

ket skulle förstärka och förbrödra föreningslivet i hela regionen. 

- Ett framtida förverkligande av den s.k. Lejonlänken, som skall förbinda Anderstorp 

med 26:an någonstans mellan Gislaved och Villstad, ökar tillgängligheten väsentligt för 

södra och sydvästra delen av kommunens invånare. Dessutom förbinder man då Scan-

dinavian Raceway med Gislaveds Speedwaybana. Västbo Skyttecentrum likaså.  

- Hallar/arenor kan även, som på många andra orter, användas till mässor och liknande 

näringslivsevenemang, typ ”Affärsracet”. 

- Om vi skall låta fantasin flöda, varför inte en gemensam biograf/teater, etc. på 

samma plats?  

 

Befintliga anläggningar 

- Trots många års eftersatt underhåll av simhallen i Anderstorp, som oundvikligen och 

förr eller senare hade tvingat fram en nedläggning av densamma, var anläggningen 

inte alls i så dåligt skick som kommunens utredning gjorde gällande. Enligt väl initie-

rade källor sänkte kommunen vattennivån för att det läckte i skarven mellan skval-

ränna och bassäng. Dock kunde inget sådant läckage konstateras vid övertagandet, och 

trots att vattennivån åter har höjts till skvalrännan så att den mekaniska reningen (som 

skummar av yt-smuts) åter är i drift, läcker det fortfarande inte. Reningsverket är ett 

sandfilter som efter översyn nu håller i många år till. Pumpar kan naturligtvis gå sön-

der, men kan enkelt bytas till överkomlig kostnad. Klorförbrukningen har minskats med 

70 % och med bibehållet godkända värden i vattnet. Bassängerna är i skick att klara 

ytterligare ca 10 år. Ventilations- och avfuktningsaggregat var inte rengjorda och/eller 

servade sedan lång tid. Efter service översyn, med byte av fläktremmar och filter etc. 

fungerar detta nu tillfredsställande. Sammantaget är behovet av en ny simhall från An-

derstorps sida, långt från akut. 

- Hur akut läget är med simhallen i Gislaved har vi ingen kunskap om, men är underhållet 

lika eftersatt här, är det kanske den som påkallar byggstart av en ny anläggning? 

- Ishallen står troligen på tur för kostsamma renoveringar, alternativt nybygge. 

- Fotbollsplanerna i såväl Gislaved som vid Idrottsparken i Anderstorp ligger i direkt an-

slutning till industri, och kommer förr eller senare att behövas för utveckling av denna 

med påföljd av att nya ytor måste erbjudas till föreningarna. 

 
Kommentar till Fritidsnämndens förslag om en byggnation på Gisle; 

- Diskussionen om att bygga parkeringshus vid Gisle bevisar att området redan är full-

byggt vilket betyder att framtida utbyggnadsmöjligheter av skolan uteblir. (för det kan 

väl inte vara meningen att man i framtiden skall köpa in befintliga villatomter för en 

eventuell expansion av det ena eller andra?) 

- En stängning av befintlig anläggning för rivning och sedan byggnation av ny anläggning, 

och parkeringshus, innebär väsentliga olägenheter för skolungdomarna som då tvingas 



vistas på en byggarbetsplats under lång tid, dessutom i avsaknad av bad/träningsmöj-

lighet/parkeringsplatser under samma tid. Detsamma gäller skolområdet i Anderstorp 

vid en eventuell byggnation av multiarena här. 

- Fortfarande finns ingen lösning på andra idrottsklubbars framtida behov. 

- Värst av allt; man sviker löftet och beslutet om att samordna orterna, och politiker-

föraktet kommer att blossa upp som aldrig förr, vilket skadar kommunens anseende. 

 

Exempel på lyckade gemensamma anläggningar  
Kinna/Skene, Jönköping/Husqvarna. Halmstads arena. Ulricehamn fritidscenter. Fler finns... 
 

Slutsats 
Kommunen behöver skapa attraktivitet för att locka till sig medborgare, tillika kompetent ar-
betskraft till vår industri. Placering av en aktuell sim- badanläggning vid vår angivna plats och 
med ambitionen att i framtiden utveckla området till ett fullödigt fritidscenter, skulle utgöra 
tydligt startskott till ett förverkligande av översiktsplanen. Beslutet skulle signalera framå-
tanda i kommunen och samtidigt eliminera framtida eventuella diskussioner om samgående 
eller ej. 
 
Vi tror dessutom att detta skulle stärka förtroendet gentemot kommunens politiker och 
tjänstemän och samtidigt förbrödra orternas medborgare!  
 
Med detta hoppas vi att du och ditt parti vill verka för en revidering av det förslag fritids-
nämnden har offentliggjort, och istället ställer dig bakom de beslut som är förankrade och 
tagna i översiktsplanen. Ett gemensamt framtida "Västbo Fritidscenter", skulle på ett natur-
ligt sätt binda ihop Gislaved och Anderstorp, vilket i sin tur bildar en stark huvudort med 
15 000 invånare! 
 
Andersved / Gislatorp 2018-01-12 
 
Anderstorps Näringslivsförening   
 
 
Genom Eric Anderzon, styrelseledamot. 
 
CC till; 
Gislaveds Näringslivsförening och i dokumentet berörda idrottsföreningar, som fritt kan välja 
att stödja eller förkasta förslaget, genom att själva inkomma med brev till fullmäktige, då 
gärna med kopia till mig. 
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